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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลบานเขวา
อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานเขวา

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลบานเขวา จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลบานเขวาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานเขวาจึง
ขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 36,304,574.69 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 40,113,930.40 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,402,982.99 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 291,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 5,125,522.30 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 57,479,312.85 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 289,725.95 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 929,916.50 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 927,156.70 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 7,296.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 5,125.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 24,237,224.70 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 31,082,868.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 62,758.00 บาท
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(3) รายจายจริง จํานวน 51,834,472.91 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 16,923,156.65 บาท

งบบุคลากร จํานวน 19,518,107.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 11,666,052.16 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,032,900.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,694,257.10 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 62,758.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 10,843,500.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 867,888.10 805,000.00 1,009,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

533,376.10 471,700.00 1,320,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,213,954.45 1,081,000.00 1,227,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 23,512.00 40,000.00 25,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 10,000.00 5,200.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,638,730.65 2,407,700.00 3,586,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 33,314,158.99 33,132,000.00 33,318,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

33,314,158.99 33,132,000.00 33,318,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 34,018,178.00 35,825,160.00 35,150,200.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

34,018,178.00 35,825,160.00 35,150,200.00

รวม 69,971,067.64 71,364,860.00 72,054,400.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 20,342,692.84 21,749,680.00 21,039,500.00

งบบุคลากร 22,630,783.00 25,042,430.00 25,548,900.00

งบดําเนินงาน 15,057,160.33 18,589,200.00 19,514,000.00

งบลงทุน 1,492,200.00 3,500,000.00 3,627,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,164,000.00 2,483,000.00 2,325,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 61,686,836.17 71,364,310.00 72,054,400.00

รวม 61,686,836.17 71,364,310.00 72,054,400.00
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตําบลบานเขวา

อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตําบลบ้านเขว้า

อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,755,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,198,700

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,992,000

แผนงานสาธารณสุข 3,015,100

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,375,500

แผนงานเคหะและชุมชน 13,951,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 925,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 840,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์ 1,961,400

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 21,039,500

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 72,054,400
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,009,000 2,477,900 10,486,900
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,400 0 2,848,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,160,600 2,477,900 7,638,500

งบดําเนินงาน 2,632,700 1,599,000 4,231,700
    ค่าตอบแทน 321,700 168,000 489,700

    ค่าใช้สอย 1,462,000 971,000 2,433,000

    ค่าวัสดุ 320,000 400,000 720,000

    ค่าสาธารณูปโภค 529,000 60,000 589,000

งบลงทุน 1,800 0 1,800
    ค่าครุภัณฑ์ 1,800 0 1,800

งบเงินอุดหนุน 35,000 0 35,000
    เงินอุดหนุน 35,000 0 35,000

                              รวม 10,678,500 4,076,900 14,755,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 1/9
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
รวม

งบบุคลากร 2,272,700 2,272,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,272,700 2,272,700

งบดําเนินงาน 926,000 926,000
    ค่าตอบแทน 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 596,000 596,000

    ค่าวัสดุ 300,000 300,000

                              รวม 3,198,700 3,198,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 2/9
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,551,200 2,894,800 4,446,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,551,200 2,894,800 4,446,000

งบดําเนินงาน 1,414,000 2,072,500 3,486,500
    ค่าตอบแทน 20,000 30,000 50,000

    ค่าใช้สอย 1,204,000 681,800 1,885,800

    ค่าวัสดุ 120,000 1,235,700 1,355,700

    ค่าสาธารณูปโภค 70,000 125,000 195,000

งบลงทุน 9,500 0 9,500
    ค่าครุภัณฑ์ 9,500 0 9,500

งบเงินอุดหนุน 50,000 2,000,000 2,050,000
    เงินอุดหนุน 50,000 2,000,000 2,050,000

                              รวม 3,024,700 6,967,300 9,992,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 3/9
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 2,299,100 2,299,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,299,100 2,299,100

งบดําเนินงาน 716,000 716,000
    ค่าตอบแทน 170,000 170,000

    ค่าใช้สอย 356,000 356,000

    ค่าวัสดุ 170,000 170,000

    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 20,000

                              รวม 3,015,100 3,015,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 4/9
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,402,900 1,402,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,402,900 1,402,900

งบดําเนินงาน 969,000 969,000
    ค่าตอบแทน 35,000 35,000

    ค่าใช้สอย 690,000 690,000

    ค่าวัสดุ 130,000 130,000

    ค่าสาธารณูปโภค 114,000 114,000

งบลงทุน 3,600 3,600
    ค่าครุภัณฑ์ 3,600 3,600

                              รวม 2,375,500 2,375,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 5/9
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 1,628,700 499,000 962,800 1,430,800 0 4,521,300
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,628,700 499,000 962,800 1,430,800 0 4,521,300

งบดําเนินงาน 1,996,400 450,000 847,000 2,540,400 0 5,833,800
    ค่าตอบแทน 40,000 0 5,000 400,000 0 445,000

    ค่าใช้สอย 1,422,000 0 432,000 1,400,400 0 3,254,400

    ค่าวัสดุ 370,000 450,000 410,000 740,000 0 1,970,000

    ค่าสาธารณูปโภค 164,400 0 0 0 0 164,400

งบลงทุน 92,600 1,265,200 0 0 2,238,900 3,596,700
    ค่าครุภัณฑ์ 92,600 0 0 0 0 92,600

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,265,200 0 0 2,238,900 3,504,100

                              รวม 3,717,700 2,214,200 1,809,800 3,971,200 2,238,900 13,951,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 6/9
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 805,000 805,000
    ค่าใช้สอย 805,000 805,000

งบเงินอุดหนุน 120,000 120,000
    เงินอุดหนุน 120,000 120,000

                              รวม 925,000 925,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 60,000 660,000 720,000
    ค่าใช้สอย 60,000 660,000 720,000

งบเงินอุดหนุน 0 120,000 120,000
    เงินอุดหนุน 0 120,000 120,000

                              รวม 60,000 780,000 840,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 7/9
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แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบบุคลากร 0 120,000 120,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 120,000 120,000

งบดําเนินงาน 80,000 1,746,000 1,826,000
    ค่าตอบแทน 0 98,000 98,000

    ค่าใช้สอย 50,000 992,000 1,042,000

    ค่าวัสดุ 30,000 380,000 410,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 276,000 276,000

งบลงทุน 0 15,400 15,400
    ค่าครุภัณฑ์ 0 15,400 15,400

                              รวม 80,000 1,881,400 1,961,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 8/9
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แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 21,039,500 21,039,500
    งบกลาง 21,039,500 21,039,500

                              รวม 21,039,500 21,039,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 9/9
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,755,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,198,700

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,992,000

แผนงานสาธารณสุข 3,015,100

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,375,500

แผนงานเคหะและชุมชน 13,951,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 925,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 840,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์ 1,961,400

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 21,039,500

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 72,054,400

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตรา
เทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า และโดยอนุมัติของผู้วาราชการจังหวัดชัยภูมิ

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 72,054,400 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 72,054,400 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
อําเภอ บ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 2,400.00 % 500,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 440,252.00 453,759.20 512,006.25 450,000.00 -97.78 % 10,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 30,830.05 31,968.45 24,778.85 35,000.00 -71.43 % 10,000.00
     ภาษีป้าย 110,934.00 142,658.00 186,048.00 150,000.00 33.33 % 200,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 120,152.00 146,798.00 145,055.00 150,000.00 92.67 % 289,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 702,168.05 775,183.65 867,888.10 805,000.00 1,009,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 158,505.00 160,704.00 118,611.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 56,046.00 32,325.00 23,934.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 5,257.40 5,305.90 4,685.10 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 2,960.00 640.00 3,360.00 1,000.00 300.00 % 4,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 940.00 1,480.00 1,220.00 1,500.00 33.33 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 134,300.00 122,550.00 124,520.00 130,000.00 -3.85 % 125,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 2,500.00 1,820.00 2,100.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,730.00 1,770.00 2,170.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 77,020.00 200,000.00 440.00 % 1,080,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 35,200.00 20,700.00 19,050.00 20,700.00 -3.38 % 20,000.00

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:31:37 หน้า : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ค่าปรับการผิดสัญญา 400.00 0.00 99,202.00 50,000.00 -80.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

37,500.00 29,400.00 26,000.00 30,000.00 -13.33 % 26,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

14,900.00 12,700.00 17,000.00 15,000.00 13.33 % 17,000.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 10,577.50 4,722.00 12,599.00 10,000.00 30.00 % 13,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 2,750.00 2,275.00 1,905.00 2,500.00 -20.00 % 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 5,760.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 463,565.90 402,151.90 533,376.10 471,700.00 1,320,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าที่ดิน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 789,750.00 789,600.00 887,665.00 780,000.00 15.38 % 900,000.00
     ดอกเบี้ย 246,846.96 290,975.61 326,289.45 300,000.00 9.00 % 327,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,036,596.96 1,080,575.61 1,213,954.45 1,081,000.00 1,227,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายแบบแปลน 35,700.00 8,500.00 6,500.00 10,000.00 -30.00 % 7,000.00
     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 24,301.00 22,096.00 16,822.00 20,000.00 -15.00 % 17,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 6,508.00 12,763.00 190.00 10,000.00 -90.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 66,509.00 43,359.00 23,512.00 40,000.00 25,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 14,100.00 0.00 10,000.00 -48.00 % 5,200.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 14,100.00 0.00 10,000.00 5,200.00

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:31:37 หน้า : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 379,221.08 354,508.43 370,090.37 355,000.00 4.51 % 371,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 19,736,891.98 20,218,761.16 20,546,558.77 20,220,000.00 1.62 % 20,547,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,232,079.55 3,399,270.31 3,162,485.84 3,400,000.00 -6.97 % 3,163,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 52,054.46 63,499.87 133,503.46 100,000.00 34.00 % 134,000.00
     ภาษีสุรา 1,747,985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,212,438.17 6,638,953.51 7,158,648.75 6,600,000.00 8.47 % 7,159,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 65,596.52 54,213.40 59,860.77 55,000.00 9.09 % 60,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 54,646.00 51,962.25 63,196.03 52,000.00 23.08 % 64,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,027,603.00 2,353,547.00 1,819,815.00 2,350,000.00 -22.55 % 1,820,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 31,508,515.76 33,134,715.93 33,314,158.99 33,132,000.00 33,318,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

30,665,163.00 30,871,231.00 34,018,178.00 35,825,160.00 -1.88 % 35,150,200.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 30,665,163.00 30,871,231.00 34,018,178.00 35,825,160.00 35,150,200.00
รวมทุกหมวด 64,442,518.67 66,321,317.09 69,971,067.64 71,364,860.00 72,054,400.00

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:31:37 หน้า : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบานเขวา

อ.บานเขวา  จ.ชัยภูมิ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 72,054,400   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,009,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 500,000 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น 480,000 บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวา
จะไดรับจริง

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง  440,000 บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวา
จะไดรับจริง

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง  25,000  บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวา
จะไดรับจริง

ภาษีป้าย จํานวน 200,000 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น  50,000 บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวา
จะไดรับจริง

อากรการฆาสัตว์ จํานวน 289,000 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น  139,000 บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวา
จะไดรับจริง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,320,000 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท

ตั้งรับไวเทากับปที่แลว โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวาจะไดรับ
จริง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 4,000 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น  3,000  บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวา
จะไดรับจริง
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น  500 บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวาจะได
รับจริง

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 125,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง  5,000  บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวาจะ
ไดรับจริง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 3,000 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น  1,000 บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวาจะ
ไดรับจริง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 3,000 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น  1,000  บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวา
จะไดรับจริง

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,080,000 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น  880,000  บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาด
วาจะไดรับจริง

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง 700 บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวาจะได
รับจริง

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง  40,000 บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวาจะ
ไดรับจริง

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 26,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง  4,000  บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวาจะ
ไดรับจริง

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 17,000 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น  2,000 บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวาจะ
ไดรับจริง
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คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน จํานวน 10,000 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น  10,000 บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวา
จะไดรับจริง

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 13,000 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น 3,000 บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวาจะ
ไดรับจริง

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 2,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง 500 บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวาจะได
รับจริง

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,227,000 บาท
คาเชาหรือบริการสถานที่ จํานวน 900,000 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น  120,000 บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวา
จะไดรับจริง

ดอกเบี้ย จํานวน 327,000 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น  27,000 บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวา
จะไดรับจริง

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 25,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 7,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง  3,000  บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวาจะ
ไดรับจริง

คาจําหนายแบบพิมพ์และคํารอง จํานวน 17,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง  3,000  บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวาจะ
ไดรับจริง

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง  9,000  บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวาจะ
ไดรับจริง

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,200 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 5,200 บาท

ตั้งรับไวลดลง 4,800  บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวาจะ
ไดรับจริง
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 33,318,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 371,000 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น  16,000 บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวา
จะไดรับจริง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 20,547,000 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น  327,000 บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวา
จะไดรับจริง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,163,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง 237,000  บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวา
จะไดรับจริง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 134,000 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น  34,000 บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวา
จะไดรับจริง

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,159,000 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น   559,000  บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาด
วาจะไดรับจริง

คาภาคหลวงแร จํานวน 60,000 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น  5,000  บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวา
จะไดรับจริง

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 64,000 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น  12,000 บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวา
จะไดรับจริง

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,820,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง  530,000 บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวา
จะไดรับจริง
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 35,150,200 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 35,150,200 บาท

ตั้งรับไวลดลง 674,960 บาท โดยคํานวณตั้งรับไวตามที่คาดวาจะ
ไดรับจริง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760 725,760 725,760 0.01 % 725,800

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 180,000 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

207,360 207,360 207,360 207,360 0.02 % 207,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,555,200 1,555,200 1,555,200 1,555,200 0 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 2,848,320 2,848,320 2,848,320 2,848,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,944,391 3,158,700 3,340,440 3,580,080 2.63 % 3,674,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 151,200 151,200 151,200 151,200 0 % 151,200

เงินประจําตําแหนง 187,200 187,200 187,200 187,200 0 % 187,200

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
อําเภอบ้านเขว้า    จังหวัดชัยภูมิ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจ้างลูกจ้างประจํา 212,700 223,620 230,750 258,000 -9.69 % 233,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 865,800 898,080 869,381 919,320 -3.09 % 890,900

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 54,240 39,900 20,972 28,340 -15.31 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,415,531 4,658,700 4,799,943 5,124,140 5,160,600
รวมงบบุคลากร 7,263,851 7,507,020 7,648,263 7,972,460 8,009,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

1,050 0 2,800 20,000 138.5 % 47,700

คาเบี้ยประชุม 11,750 12,308 13,744 20,000 0 % 20,000

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

คาเชาบ้าน 8,000 48,000 57,100 72,000 0 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 86,100 104,450 128,300 146,400 3.83 % 152,000

รวมค่าตอบแทน 106,900 164,758 201,944 288,400 321,700
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 424,309.28 468,461.84 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป 0 0 31,750 25,000 140 % 60,000

คาจ้างเหมาเอกชนเพื่อทําความสะอาด 0 0 216,000 216,000 0 % 216,000

คาจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 0 0 216,000 216,000 0 % 216,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 24,373 6,374 12,750 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 189,624 0 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 191,238 175,280 103,500 93.24 % 200,000

โครงการแก้ไขปรับปรุงและทบทวนแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ
.2561-2565)

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการแก้ไขปรับปรุงและทบทวนแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564)

35,524 5,270 8,500 0 0 % 0

โครงการจัดงานเนื่องในวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยรวมข้อมูล
ขาวสารการซื้อ หรือจ้างระดับอําเภอและ
ศูนยประสานงานองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (นักงานสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
อําเภอบ้านเขว้า) ประจําปีงบประมาณ 
2560

38,847.05 0 0 0 0 % 0

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล

0 0 0 600,000 0 % 600,000

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

0 9,895 8,989 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผล
ประโยชนทับซ้อน

0 2,615 3,015 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงจัดทํารายงานกิจการเทศบาลตําบล
บ้านเขว้า

0 0 0 15,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 38,600 11,000 1,800 60,000 0 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 751,277.33 694,853.84 674,084 1,335,500 1,462,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 129,399 187,128 205,288 185,000 -45.95 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 5,904 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 5,600 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 117,020 98,750 117,145 150,000 0 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 9,870 3,960 3,300 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 256,289 295,742 331,333 405,000 320,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 349,720.49 334,537.78 384,122.18 450,000 -6.22 % 422,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 42,291.23 39,136.29 34,376.02 50,000 0 % 50,000

คาบริการโทรศัพท 12,902.46 9,200.36 9,630.33 20,000 0 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5,000 35,388 35,816 35,000 5.71 % 37,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 409,914.18 418,262.43 463,944.53 555,000 529,000
รวมงบดําเนินงาน 1,524,380.51 1,573,616.27 1,671,305.53 2,583,900 2,632,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 1,800

คาจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค 0 0 18,200 0 0 % 0

โต๊ะหมูบูชา 0 0 0 5,000 -100 % 0

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 30,000 -100 % 0

สําหรับตู้เหล็ก 0 0 0 16,500 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ํา 0 0 0 3,800 -100 % 0

เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง)  1 เครื่อง 0 0 9,500 0 0 % 0

เครื่องทําน้ําเย็นแบบตอทอ ขนาด 2 ก๊อก 0 0 0 14,600 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิ้ว)

29,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 29,000 0 27,700 69,900 1,800
รวมงบลงทุน 29,000 0 27,700 69,900 1,800

วันที่พิมพ : 24/8/2563  17:33:02 หน้า : 5/50

29 



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 0 40,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการบริหารงานของสถานที่
กลางศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อําเภอบ้านเขว้า

0 0 0 35,000 0 % 35,000

อุดหนุนโครงการบริหารงานของสถานที่
กลางศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อําเภอบ้านเขว้า ประจําปีงบประมาณ 
2562

0 0 40,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ 0 0 0 181,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 40,000 40,000 216,000 35,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 40,000 40,000 216,000 35,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,817,231.51 9,120,636.27 9,387,268.53 10,842,260 10,678,500
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,357,005 1,618,220 1,665,100 1,803,660 6.64 % 1,923,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 427,680 446,640 466,800 490,160 4.54 % 512,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,826,685 2,106,860 2,173,900 2,335,820 2,477,900
รวมงบบุคลากร 1,826,685 2,106,860 2,173,900 2,335,820 2,477,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 7,800 46,800 30,000 66.67 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7,980 8,480 36,600 50,000 0 % 50,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 20,000 140 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,550 3,629 2,100 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 12,530 19,909 85,500 120,000 168,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 275,280 232,388 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป 0 0 25,719 60,000 66.67 % 100,000

คาจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 0 0 204,600 216,000 0 % 216,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 48,575 100,446 55,388 80,000 25 % 100,000

โครงการคลินิกกองคลังเทศบาลตําบลบ้าน
เขว้าเคลื่อนที่

0 0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

440,500 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

0 107,700 258,000 270,800 29.25 % 350,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 148,258 58,548 167,242 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 912,613 499,082 710,949 826,800 971,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 132,612.2 84,867.05 130,113.9 195,000 -48.72 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 73,033 41,694 50,503 130,000 -23.08 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 52,000 3,600 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,400 8,320 1,370 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 14,110 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 41,380 36,328 37,815 95,000 -26.32 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 268,535.2 223,209.05 223,401.9 550,000 400,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 4,621.8 10,688.7 15,017 20,000 50 % 30,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 20,973.72 15,408 14,124 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 25,595.52 26,096.7 29,141 50,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 1,219,273.72 768,296.75 1,048,991.9 1,546,800 1,599,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 1,800 3,600 3,600 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน(ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง 0 0 0 51,200 -100 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 27,500 -100 % 0

สําหรับเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มี
ระบบฟอกอากาศ)

0 0 0 28,000 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร กล้อง
ถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

30,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อครุภัณฑงานบ้านงานครัว เครื่องขัด
พื้น

20,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊กสําหรับงานประมวล
ผล

0 63,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 22,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 72,000 64,800 3,600 110,300 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบลงทุน 72,000 64,800 3,600 110,300 0
รวมงานบริหารงานคลัง 3,117,958.72 2,939,956.75 3,226,491.9 3,992,920 4,076,900

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,935,190.23 12,060,593.02 12,613,760.43 14,835,180 14,755,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 299,520 316,200 335,520 357,720 3.29 % 369,500

คาจ้างลูกจ้างประจํา 432,720 456,720 481,200 511,080 3.9 % 531,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,110,840 1,105,440 1,155,240 1,265,760 2.1 % 1,292,400

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 149,340 132,240 112,440 102,820 -22.39 % 79,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,992,420 2,010,600 2,084,400 2,237,380 2,272,700
รวมงบบุคลากร 1,992,420 2,010,600 2,084,400 2,237,380 2,272,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 15,900 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 15,900 30,000 30,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 198,000 216,450 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป 0 0 0 50,000 0 % 50,000

คาจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 0 0 208,300 216,000 0 % 216,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 2,200 400 50,000 0 % 50,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาล

4,800 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลปีใหม

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลสงกรานต

0 0 4,510 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

0 0 0 0 100 % 70,000

โครงการรณรงคต้านยาเสพติด 32,590 29,920 9,880 0 100 % 50,000

โครงการรณรงคปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

26,328 20,000 79,500 50,000 0 % 50,000

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการอบรมเยาวชนหางไกลปลอดภัยยา
เสพติด

0 19,800 0 0 100 % 20,000
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โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร.)หลักสูตรทบทวน

0 39,860 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 29,000 62,180 70,000 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 261,718 357,230 364,770 596,000 596,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 18,000 15,900 0 70,000 0 % 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 153,660 77,430 77,340 120,000 0 % 120,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 6,720 64,200 0 10,000 400 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 68,000 50,000 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 178,380 225,530 137,340 260,000 300,000
รวมงบดําเนินงาน 440,098 582,760 518,010 886,000 926,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,432,518 2,593,360 2,602,410 3,123,380 3,198,700
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,432,518 2,593,360 2,602,410 3,123,380 3,198,700

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 565,020 596,460 628,380 1,068,690 2.77 % 1,098,300

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 42,000 0 % 42,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 209,880 219,120 252,080 385,410 2.85 % 396,400

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 3,570 24,000 -39.58 % 14,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 774,900 815,580 884,030 1,520,100 1,551,200
รวมงบบุคลากร 774,900 815,580 884,030 1,520,100 1,551,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,600 9,550 10,900 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 9,600 9,550 10,900 20,000 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 404,440 440,400 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป 0 0 10,500 70,000 0 % 70,000

คาจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 0 0 414,000 324,000 0 % 324,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,000 5,000 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 11,800 26,524 83,384 100,000 0 % 100,000

โครงการจัดงานถวายพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้า พระบรมราชินีฯ เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า 
พระบรมราชินีฯ ประจําปีพุทธศักราช 2562

0 0 120,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธี 6,000 1,000 24,500 200,000 -50 % 100,000
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โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร
และวันพอแหงชาติ

0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี
หลวง

0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร    
      มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตรและวันพอแหงชาติ

0 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า
อยูหัว

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

0 199,541 161,456 0 0 % 0
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0 0 0 0 100 % 120,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0 0 0 120,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

0 79,912 99,456 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 100,000 99,984 99,830 100,000 0 % 100,000

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

โครงการจัดงานวันสวรรคตของพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0 150,000 10,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 28,800 4,100 9,600 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 561,040 1,006,461 1,042,726 1,314,000 1,204,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 79,550 41,112.55 43,750 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 1,200 0 0 0 % 0
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วัสดุคอมพิวเตอร 22,274 0 19,800 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 101,824 42,312.55 63,550 120,000 120,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 33,412.1 29,593.55 34,477.2 60,000 -16.67 % 50,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 15,194 15,408 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 33,412.1 44,787.55 49,885.2 80,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 705,876.1 1,103,111.1 1,167,061.2 1,534,000 1,414,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

แทนประกาศหรือแทนบรรยาย (โพเดียม) 0 13,600 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) 0 0 0 0 100 % 9,500

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก 0 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 0 0 0 33,700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 13,600 0 55,700 9,500
รวมงบลงทุน 0 13,600 0 55,700 9,500
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 100,000 50,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 0 0 50,000 50,000 0 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,580,776.1 1,982,291.1 2,101,091.2 3,159,800 3,024,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,483,837.3 1,596,540 1,694,400 1,800,076 4.73 % 1,885,200

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 167,000 50.9 % 252,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 684,120 708,120 729,360 754,214 -4.32 % 721,600

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 73,560 49,560 33,660 34,080 5.63 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,241,517.3 2,354,220 2,457,420 2,755,370 2,894,800
รวมงบบุคลากร 2,241,517.3 2,354,220 2,457,420 2,755,370 2,894,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 18,700 21,850 20,000 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 18,700 21,850 20,000 30,000 30,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการเกษตรน้อยเรียนรู้อยูอยางพอเพียง 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริการ
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

0 193,800 136,000 164,900 -7.22 % 153,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

0 0 16,340 24,940 3.45 % 25,800

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาเครื่องแบบ
นักเรียน)

0 0 11,400 17,400 3.45 % 18,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาหนังสือเรียน)

0 0 7,600 11,600 3.45 % 12,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาอุปกรณการ
เรียน)

0 0 7,600 11,600 3.45 % 12,000
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (รายหัว)

231,200 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาอาหารกลางวัน)

632,800 520,200 423,140 475,300 -7.22 % 441,000

โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของนัก
เรียน

0 9,900 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 864,000 723,900 602,080 715,740 681,800
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 2,500 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,840 0 4,940 10,000 0 % 10,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,029,463.92 1,008,703.9 1,013,733.7 1,128,660 0.18 % 1,130,700

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 48,500 20,000 0 % 20,000

วัสดุกีฬา 9,570 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 1,048,873.92 1,008,703.9 1,069,673.7 1,223,660 1,235,700
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 31,832.29 29,505.83 33,734.21 50,000 0 % 50,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 7,274.93 13,213.44 5,845.42 40,000 0 % 40,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 1,893.9 32,000 9.38 % 35,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 39,107.22 42,719.27 41,473.53 122,000 125,000
รวมงบดําเนินงาน 1,970,681.14 1,797,173.17 1,733,227.23 2,091,400 2,072,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,690,000 1,769,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน
บ้านเขว้าศึกษา

0 0 1,152,000 1,168,000 -5.14 % 1,108,000

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน
อนุบาลบ้านเขว้า

0 0 682,000 800,000 11.5 % 892,000

รวมเงินอุดหนุน 1,690,000 1,769,000 1,834,000 1,968,000 2,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,690,000 1,769,000 1,834,000 1,968,000 2,000,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,902,198.44 5,920,393.17 6,024,647.23 6,814,770 6,967,300
รวมแผนงานการศึกษา 7,482,974.54 7,902,684.27 8,125,738.43 9,974,570 9,992,000
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,730,460 1,831,620 1,934,820 2,058,840 3.39 % 2,128,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 67,200 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 103,200 103,200 103,200 103,200 0 % 103,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,900,860 2,002,020 2,105,220 2,229,240 2,299,100
รวมงบบุคลากร 1,900,860 2,002,020 2,105,220 2,229,240 2,299,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 130,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 33,200 31,400 27,000 33,000 51.52 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 33,200 31,400 27,000 163,000 170,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 146,140 222,588 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการในการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว และขึ้นทะเบียนสัตว ตาม
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า

0 0 5,751 10,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการในการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว และขึ้นทะเบียนสัตว
ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณอัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 0 0 100 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป 0 0 7,395 27,000 48.15 % 40,000

คาจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 0 0 216,000 216,000 0 % 216,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 67,290 95,552 25,160 77,000 -35.06 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 13,700 9,380 17,870 20,000 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 227,130 327,520 272,176 350,000 356,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 18,855 39,893 69,180 89,000 -43.82 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 43,825 17,600 379,000 -86.81 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 2,490 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 40,500 50,940 3,960 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 59,355 137,148 90,740 528,000 170,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 15,194 15,408 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 15,194 15,408 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 319,685 511,262 405,324 1,061,000 716,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาชุดไมคพร้อมลําโพง 1 ชุด 0 0 10,000 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร (ALL In One) 0 0 0 23,000 -100 % 0

คาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 0 0 7,900 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน(จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิ้ว)

16,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,000 0 17,900 23,000 0
รวมงบลงทุน 16,000 0 17,900 23,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,236,545 2,513,282 2,528,444 3,313,240 3,015,100
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,236,545 2,513,282 2,528,444 3,313,240 3,015,100

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 977,820 1,034,280 1,088,880 1,164,600 3.16 % 1,201,400

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 133,440 139,320 145,680 153,720 3.04 % 158,400

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 20,100 13,740 7,140 -84.59 % 1,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,177,260 1,235,700 1,290,300 1,367,460 1,402,900
รวมงบบุคลากร 1,177,260 1,235,700 1,290,300 1,367,460 1,402,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,000 12,870 25,000 35,000 0 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 9,000 12,870 25,000 35,000 35,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 398,340 540,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป 0 0 2,000 0 100 % 50,000

คาจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 0 0 532,500 540,000 0 % 540,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 45,630 6,600 0 6,000 733.33 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 144,246 52,225 50,100 69,280 -27.83 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 588,216 598,825 584,600 615,280 690,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 58,835 68,537 72,495 90,000 -33.33 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,596 20,000 9,700 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,456 29,126 20,000 63,000 -52.38 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 29,415 28,995 29,965 40,000 -25 % 30,000

วัสดุสนาม 0 19,800 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 117,302 166,458 132,160 203,000 130,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 71,006.25 46,847.09 53,434.05 51,000 37.25 % 70,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 13,774.09 10,043.56 21,313.82 24,000 0 % 24,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 20,255.85 33,972.45 16,643.05 19,280 3.73 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 105,036.19 90,863.1 91,390.92 94,280 114,000
รวมงบดําเนินงาน 819,554.19 869,016.1 833,150.92 947,560 969,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 1,800 0 100 % 3,600

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

0 30,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0 7,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 37,900 1,800 0 3,600
รวมงบลงทุน 0 37,900 1,800 0 3,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,996,814.19 2,142,616.1 2,125,250.92 2,315,020 2,375,500
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,996,814.19 2,142,616.1 2,125,250.92 2,315,020 2,375,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 653,160 689,160 725,460 588,380 53.66 % 904,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 24,000 0 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 414,360 429,960 469,760 604,320 5.01 % 634,600

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 63,900 48,300 35,070 35,160 -31.74 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,173,420 1,209,420 1,272,290 1,293,860 1,628,700
รวมงบบุคลากร 1,173,420 1,209,420 1,272,290 1,293,860 1,628,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 13,650 22,743.5 15,728.25 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 13,650 22,743.5 15,728.25 50,000 40,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,402,588.49 1,410,454.96 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป 0 0 773,157.36 881,800 -50.1 % 440,000

คาจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 0 0 432,000 432,000 0 % 432,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 14,154 11,000 7,800 50,000 0 % 50,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวและเป็นเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 
ประจําปีงบประมาณ 2560

198,800 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,261,465 872,350 768,365 600,000 -16.67 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 3,877,007.49 2,293,804.96 1,981,322.36 1,963,800 1,422,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 86,092 58,647 148,720 150,000 -66.67 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,100 4,500 0 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 1,139,640 432,373 276,623 455,000 -56.04 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 21,300 0 11,500 160.87 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 154,385 77,845 58,290 60,000 16.67 % 70,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 21,620 6,960 10,256 5,000 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 47,200 13,188 5,180 8,000 25 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 1,451,037 614,813 499,069 689,500 370,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 157,340.06 147,019.89 131,583.7 156,000 0 % 156,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,375.6 7,575.6 6,944.3 8,400 0 % 8,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 165,715.66 154,595.49 138,528 164,400 164,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบดําเนินงาน 5,507,410.15 3,085,956.95 2,634,647.61 2,867,700 1,996,400
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 1,800 0 % 1,800

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ)

0 0 0 28,000 -100 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนตขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดา

0 0 0 0 100 % 44,800

ครุภัณฑกอสร้าง

ชุดสํารวจความเข้มเหลวของคอนกรีต 0 0 0 0 100 % 5,800

แบบหลอคอนกรีต 0 0 0 0 100 % 6,200

ครุภัณฑสํารวจ

กล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เทา 0 0 0 0 100 % 34,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 29,800 92,600
รวมงบลงทุน 0 0 0 29,800 92,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 6,680,830.15 4,295,376.95 3,906,937.61 4,191,360 3,717,700

วันที่พิมพ : 24/8/2563  17:33:02 หน้า : 29/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานไฟฟ้าถนน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 425,280 439,920 455,400 478,320 4.03 % 497,600

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 52,560 38,340 22,860 10,000 -86 % 1,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 477,840 478,260 478,260 488,320 499,000
รวมงบบุคลากร 477,840 478,260 478,260 488,320 499,000

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 609,520 477,990 548,605 502,000 -10.36 % 450,000

รวมค่าวัสดุ 609,520 477,990 548,605 502,000 450,000
รวมงบดําเนินงาน 609,520 477,990 548,605 502,000 450,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 1 (ชวง
บ้านตาบุ-สามแยกบ้านนายเส็ง)

0 0 0 135,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายดอนแก้ว
หมูที่ 13 (ชวง 3 แยกดอนแก้ว-บ้านนาย
คณิต)

0 0 0 0 100 % 497,800

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายอุดมผล
หมูที่ 12 (ชวงบ้านนายไสว-บ้านนายคณิต)

0 0 0 0 100 % 767,400

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 135,000 1,265,200
รวมงบลงทุน 0 0 0 135,000 1,265,200

รวมงานไฟฟ้าถนน 1,087,360 956,250 1,026,865 1,125,320 2,214,200
งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 271,955 288,540 305,100 335,520 -0.01 % 335,500

คาจ้างลูกจ้างประจํา 218,160 231,060 244,320 262,560 1.81 % 267,300

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 216,000 324,000 324,000 0 % 324,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 730,115 759,600 909,420 958,080 962,800
รวมงบบุคลากร 730,115 759,600 909,420 958,080 962,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือบุตร 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจ้างประชาชนทําความสะอาด 
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน ตัดตกแตงกิ่งไม้
บริเวณถนนและสวนสาธารณะในเขต
เทศบาล

456,600 377,700 477,000 424,200 1.84 % 432,000

โครงการในน้ํามีปลา ชาวประชามีสุข 0 0 34,700 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 456,600 377,700 511,700 424,200 432,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 7,100 2,000 400 % 10,000

วัสดุการเกษตร 741,890 450,930 345,106 550,000 -27.27 % 400,000

รวมค่าวัสดุ 741,890 450,930 352,206 552,000 410,000
รวมงบดําเนินงาน 1,198,490 828,630 863,906 976,200 847,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า(แบบข้อแข็ง) 0 0 0 57,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 57,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 57,000 0

รวมงานสวนสาธารณะ 1,928,605 1,588,230 1,773,326 1,991,280 1,809,800
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,243,680 1,042,775 1,123,280 1,304,280 1.42 % 1,322,800

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 139,500 81,594 84,000 108,000 0 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,383,180 1,124,369 1,207,280 1,412,280 1,430,800
รวมงบบุคลากร 1,383,180 1,124,369 1,207,280 1,412,280 1,430,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 197,280 306,180 334,740 350,000 14.29 % 400,000

รวมค่าตอบแทน 197,280 306,180 334,740 350,000 400,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 720,000 720,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป 0 0 720,000 720,000 4.17 % 750,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจ้างประชาชนเก็บรวบรวมขยะมูล
ฝอยในชุมชนเทศบาลตําบลบ้านเขว้า

462,000 449,700 500,400 502,000 -0.32 % 500,400

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 110,070 99,210 22,830 47,000 219.15 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 1,292,070 1,268,910 1,243,230 1,269,000 1,400,400
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 126,575 45,660 43,860 130,000 -53.85 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,500 39,700 58,500 14,850 438.72 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 322,620 332,510 341,882 440,000 25 % 550,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 49,320 38,740 49,410 87,000 -42.53 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 539,015 456,610 493,652 671,850 740,000
รวมงบดําเนินงาน 2,028,365 2,031,700 2,071,622 2,290,850 2,540,400

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,411,545 3,156,069 3,278,902 3,703,130 3,971,200
งานบําบัดน้ําเสีย
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างทางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 
2 (ชวงบ้านนายเอก -หนองเค - ถนนบูรพา
ชัย)

0 0 0 498,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล หมูที่ 
2 (ชวงบ้านแมได-บ้านพอทองสุข)

0 0 0 98,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. (ชวง
สามแยกศาลาหนองบอน-สามแยกดอน
แก้ว) หมูที่ 13

0 0 0 463,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 
1 (ชวงบ้านนางสุดา-สามแยกบ้านนายเส็ง)

0 0 0 186,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 
11 (ชวงบ้านพอนาย -บ้านพอพิศ)

0 0 0 491,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.หมู 14 
(ชวงบ้านผู้ใหญบ้านหมูที่ 14-บ้านนายอุน)

0 0 0 420,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.หมูที่ 1 
พร้อมกอสร้างถนนผิวจราจร คสล. (ชวง
ห้องแถวสีแดง-บ้านแมจี)

0 0 0 496,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คอนกรีต
เสริมเหล็ก
สายหนองบัว หมูที่ 1
(ชวงบ้านนางสมพิศ-บ้านนายสุทิน)

0 0 0 0 100 % 125,100

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คอนกรีต
เสริมเหล็ก
หมูที่14 (ชวงบ้านนายพร- คอกวัวนายสม
พาน)

0 0 0 0 100 % 475,800

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคสล. หมูที่ 
12 (ชวงสามแยกบ้านผู้ใหญไสว - ศาลา 
SML)

0 0 0 493,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก
สายบ้านใหม หมูที่ 1
(ชวงโรงฆาสัตว-บ้านนายประสาน)

0 0 0 0 100 % 472,300

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก
สายหนองเมื่อย หมูที่ 14
(ชวง 4 แยกบ้าน ส.จ.หวัง- บ้านนายสมาน)

0 0 0 0 100 % 238,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก
สายอุดมผล  หมูที่ 12
(ชวงโรงสีนายโฮม- บ้านนายสําเนียง บัวชัย)

0 0 0 0 100 % 197,400
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก
หมูที่ 11 (ชวงบ้านนายสมบุญ-บ้านนาย
เหลือง)

0 0 0 0 100 % 496,300

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก
หมูที่ 2 (ชวงบ้านนายมวล-บ้านนายสม
พาน)

0 0 0 0 100 % 234,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างรางระบายนํ้า คสล. (ชวง
บ้านนายสุระ- บ้านพอลี - นายสงา)  หมูที่ 
14   

0 0 193,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. (ชวง
บ้านนายมานพ-บ้าน น.ส. เพ็ญศรี) หมูที่ 
13

0 0 253,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. (ชวง
บ้านนายสุพรม-ร้านประคลองพาณิชย) หมู
ที่ 1

0 0 200,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. (ชวง
บ้านพอถาวร ใยโนนตาด) หมูที่ 2

0 0 167,700 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. (ชวง
บ้านพอบุญเหลือ-บ้านสมพิศ) หมูที่ 1

0 0 187,500 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. (ชวง
บ้านพอปลอด-บ้านพอสุระ ทิศตะวัน
ออกวัดเจริญผล) หมูที่ 11

0 0 240,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. (ชวง
บ้านแมเหลือง-บ้านแมเจียม) หมูที่ 2

0 0 200,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. และ
ทอระบายน้ํา ถนนมัชฌิมา หมูที่ 2 (ชวงทิศ
ใต้อาคารเอนกประสงค-เซเวนตลาดเย็น)

0 312,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.สาย
ตะคร้อ หมูที่ 2 (ชวงทิศใต้ วัดมัชฌิมาวาส
-โรงสีพันธลาน)

0 296,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา และขยาย
ผิวจราจร คสล. สายเนสเซอรี่ หมูที่ 2  

0 407,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,015,000 1,441,200 3,145,000 2,238,900
รวมงบลงทุน 0 1,015,000 1,441,200 3,145,000 2,238,900

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0 1,015,000 1,441,200 3,145,000 2,238,900
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 13,108,340.15 11,010,925.95 11,427,230.61 14,156,090 13,951,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 โครงการตลาดสดดีมีมาตรฐาน 0 50,800 20,000 0 0 % 0

 โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2,400 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง 11,245 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแหงชาติ 117,600 98,080 100,000 0 100 % 100,000

โครงการชุมชนจัดการขยะรักษาสิ่งแวดล้อม 0 0 35,440 100,000 -100 % 0

โครงการชุมชนเทศบาลตําบลบ้านเขว้ารวม
ใจ
กําจัดลูกน้ํายุงลาย ต้านภัยไข้เลือดออก

0 0 0 0 100 % 200,000
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

0 0 0 0 100 % 45,000

โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ 40,000 40,000 40,000 0 100 % 40,000

โครงการรชุมชนจัดการขยะรักษาสิ่งแวด
ล้อม

50,000 21,450 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคป้องกันไข้เลือดออก 146,680 0 150,000 150,000 -100 % 0

โครงการรณรงคป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 136,225 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 40,900 45,900 39,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย 0 18,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้
แกประชาชน

47,500 50,000 50,000 50,000 0 % 50,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย ประจําปี 2562

0 0 156,500 0 0 % 0
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โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
จัดการ
ตลาดสดเช้า-เย็น เทศบาลตําบลบ้านเขว้า 
มุงสู
ตลาดสดนาซื้อระดับดีมาก 5 ดาวอยาง
ยั่งยืน

0 0 0 0 100 % 170,000

โครงการอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะเทศบาลตําบลบ้านเข
ว้า

0 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 415,425 455,455 597,840 339,000 805,000
รวมงบดําเนินงาน 415,425 455,455 597,840 339,000 805,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 45,000 120,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนชุมชนหมูที่ 1 ในการ
ดําเนินโครงการตามแนวทางพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

0 0 20,000 20,000 0 % 20,000

โครงการอุดหนุนชุมชนหมูที่ 11 ในการ
ดําเนินโครงการตามแนวทางพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

0 0 20,000 20,000 0 % 20,000

โครงการอุดหนุนชุมชนหมูที่ 12 ในการ
ดําเนินโครงการตามแนวทางพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

0 0 20,000 20,000 0 % 20,000
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โครงการอุดหนุนชุมชนหมูที่ 13 ในการ
ดําเนินโครงการตามแนวทางพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

0 0 20,000 20,000 0 % 20,000

โครงการอุดหนุนชุมชนหมูที่ 14 ในการ
ดําเนินโครงการตามแนวทางพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

0 0 20,000 20,000 0 % 20,000

โครงการอุดหนุนชุมชนหมูที่ 2 ในการ
ดําเนินโครงการตามแนวทางพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

0 0 20,000 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 45,000 120,000 120,000 120,000 120,000
รวมงบเงินอุดหนุน 45,000 120,000 120,000 120,000 120,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 460,425 575,455 717,840 459,000 925,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 460,425 575,455 717,840 459,000 925,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 โครงการจัดการแขงขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ
อําเภอบ้านเขว้า

50,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬา “บ้านเขว้า
เกมส” ต้านยาเสพติด

0 0 0 60,000 0 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 50,000 0 0 60,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 50,000 0 0 60,000 60,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 50,000 0 0 60,000 60,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานเทศกาลวันอาสาฬหบูชา
และเทศกาลวันเข้าพรรษา

0 0 99,890 100,000 0 % 100,000

โครงการจัดงานประจําปีเจ้าพอพญาแล
อําเภอบ้านเขว้า

220,000 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา 199,800 99,618 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพอ
พญาแล อําเภอบ้านเขว้า(เดือนหก)

29,600 30,000 0 15,000 100 % 30,000

โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาลเจ้า
พอขุนดาน

9,600 10,000 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาลเจ้า
พอหลวงภักดี (เจ้าพอดอนแก้ว)

29,600 30,000 0 15,000 100 % 30,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 129,284 129,350 130,000 0 % 130,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 148,884 127,690 129,990 0 100 % 130,000

โครงการจัดงานวันสงท้ายปีเกาต้อนรับปี
ใหม

0 10,000 0 0 100 % 10,000
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โครงการทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม 0 0 10,000 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริม เผยแพรอัตลักษณศิลป
วัฒนธรรมท้องถิ่นเทศบาลตําบลบ้านเขว้า
เข้ารวมงานเจ้าพอพญาแลจังหวัดชัยภูมิ

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดงาน
ประจําปีเจ้าพอพญาแลจังหวัดชัยภูมิ 

150,000 100,000 100,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 787,484 656,592 589,230 400,000 660,000
รวมงบดําเนินงาน 787,484 656,592 589,230 400,000 660,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 120,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนวัดเจริญผล ในการจัดงาน
ประเพณีวันกตัญู ปิดทองสรงน้ําหลวงพอ
โพธิ์

0 0 30,000 0 100 % 30,000

โครงการอุดหนุนวัดปทุมาวาส ในการจัด
งานประเพณีบุญเดือนสาม

0 0 30,000 30,000 0 % 30,000

โครงการอุดหนุนวัดมัชฌิมาวาส  ในการจัด
งานประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ)

0 0 30,000 0 100 % 30,000

โครงการอุดหนุนวัดศาลาลอย ในการจัด
งานประเพณีบุญเทศนมหาชาติ

0 0 30,000 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 30,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 120,000 120,000 60,000 120,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 120,000 120,000 60,000 120,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 817,484 776,592 709,230 460,000 780,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 867,484 776,592 709,230 520,000 840,000

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป 0 0 14,700 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 14,700 0 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 26,000 15.38 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 26,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 14,700 26,000 80,000
รวมงานตลาดสด 0 0 14,700 26,000 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานโรงฆ่าสัตว์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
รวมงบบุคลากร 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

33,000 33,000 36,000 36,000 33.33 % 48,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 37,800 37,800 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 33,000 70,800 73,800 86,000 98,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 90,000 108,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป 0 0 0 10,000 100 % 20,000

คาจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 0 0 108,000 108,000 0 % 108,000

จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานในการฆาสัตว 
ชําแหละเนื้อสัตว

0 0 0 0 100 % 864,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจ้างเหมาบริการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

0 0 0 336,000 -100 % 0

โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางาน
โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลบ้านเขว้า ตาม พร
บ. ควบคุมการฆาสัตว เพื่อจําหนายเนื้อสัตว 
พ.ศ. 2559 

0 0 0 26,150 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 2,500 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 90,000 110,500 108,000 480,150 992,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 36,474 0 38,022 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 84,000 22,500 0 55,000 445.45 % 300,000

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

รวมค่าวัสดุ 120,474 22,500 38,022 125,000 380,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 11,797.58 17,225.99 14,902.5 31,000 209.68 % 96,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 119,275.58 138,056.5 124,814.44 125,000 44 % 180,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 131,073.16 155,282.49 139,716.94 156,000 276,000
รวมงบดําเนินงาน 374,547.16 359,082.49 359,538.94 847,150 1,746,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น ขนาด 22 นิ้ว 0 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็นแบบถังคว่ํา 0 0 0 0 100 % 4,000

ชุดหัวแก๊ส ขนาด 10 นิ้ว 0 0 0 0 100 % 6,400

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 15,400
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 15,400

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 494,547.16 479,082.49 479,538.94 967,150 1,881,400
รวมแผนงานการพาณิชย์ 494,547.16 479,082.49 494,238.94 993,150 1,961,400

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินต้น 725,151.83 746,906.39 769,313.58 792,400 3.02 % 816,300

คาชําระดอกเบี้ย 221,006.82 199,252.26 176,845.07 153,780 -15.4 % 130,100

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 312,600 298,603 309,919 352,000 -1.9 % 345,300

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 14,400 4.86 % 15,100

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,435,800 12,600,800 13,309,300 14,126,400 0.56 % 14,205,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,204,800 4,331,200 4,708,800 5,059,200 -16.03 % 4,248,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 54,000 48,000 49,000 60,000 0 % 60,000

สํารองจาย 32,730.23 0 50,305 110,000 81.82 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน 253,103.25 410,579.92 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดจราจร 0 0 24,750 35,700 -43.98 % 20,000

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

0 0 56,427.19 60,000 1.67 % 61,000

เงินสมทบกองทุนทดแทน 0 0 12,627 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

0 0 200,000 200,000 0 % 200,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

665,510 679,516 675,406 710,800 3.84 % 738,100

รวมงบกลาง 18,904,702.13 19,314,857.57 20,342,692.84 21,674,680 21,039,500
รวมงบกลาง 18,904,702.13 19,314,857.57 20,342,692.84 21,674,680 21,039,500
รวมงบกลาง 18,904,702.13 19,314,857.57 20,342,692.84 21,674,680 21,039,500

รวมแผนงานงบกลาง 18,904,702.13 19,314,857.57 20,342,692.84 21,674,680 21,039,500
รวมทุกแผนงาน 59,919,540.4 59,369,448.4 61,686,836.17 71,364,310 72,054,400
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบ้านเขว้า

อําเภอ บ้านเขว้า   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 72,054,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,678,500 บาท

งบบุคลากร รวม 8,009,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ นายก
เทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 รายละเอียดปรากฏตาม
ภาคผนวก ก. (สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 รายละเอียดปรากฏ
ตาม ภาคผนวก ก. (สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงาน
เจ้าของประมาณ)
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 รายละเอียดปรากฏตาม
ภาคผนวก ก.(สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 207,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 รายละเอียดปรากฏตาม
ภาคผนวก ก. (สํานักปลัดเทศบาลเป็นหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
บ้านเขว้าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 รายละเอียดปรากฏตาม
ภาคผนวก ก. (สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,160,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,674,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนสําหรับพนักงาน
เทศบาล สังกัดงานบริหารทั่วไปสํานักปลัดเทศบาลทุกตําแหน่ง
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 28 มกราคม2559 สําหรับตําแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ใช้
คํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องต้นปรากฏตามภาคผนวก ข. (สํานัก
ปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 151,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสําหรับพนักงาน
เทศบาล สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดเทศบาลทุกตําแหน่ง ที่
มีสิทธิได้รับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ชัยภูมิ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 7 มิถุนายน 2547 สําหรับตําแหน่งที่นํามาคํานวณในเบื้อง
ต้น ปรากฏตามภาคผนวก ข. (สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 187,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง สําหรับพนักงานเทศบาลสังกัด
งานบริหารทั่วไป สํานักปลัดเทศบาลทุกตําแหน่ง ที่มีสิทธิได้รับ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิเรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่ม
เติมฉบับที่ 59) พ.ศ.2559 สําหรับตําแหน่งที่นํามาคํานวณเบื้อง
ต้น ปรากฏตาม ภาคผนวก ข.(สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 233,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้าง และเงินปรับปรุงค่าจ้าง ของลูกจ้างประ
จํา ในสังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดเทศบาลทุกตําแหน่งตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่า
จ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 28 มีนาคม2561 สําหรับ
ตําแหน่งและค่าจ้างที่นํามาคํานวณตั้งงบประมาณ ในเบื้องต้น
ปรากฏตามภาคผนวก ค.(สํานักปลัดเทศบาลเป็นหน่วยงานเจ้า
ของงบประมาณ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 890,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้าง ในสังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดเทศบาลทุก
ตําแหน่งตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สําหรับตําแหน่ง และอัตราที่นํามา
คํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องต้นปรากฏตาม ภาคผนวก ง
. (สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ใน
สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดเทศบาลทุกตําแหน่ง ที่มีสิทธิได้
รับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับตําแหน่งและอัตราที่นํา
มาคํานวณตั้ง งบประมาณในเบื้องต้น
ปรากฏตาม ภาคผนวก ง. (สํานักปลัดเทศบาลเป็นหน่วยงานเจ้า
ของงบประมาณ)
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งบดําเนินงาน รวม 2,632,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 321,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 47,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาล ในดําเนินการการคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล หรือพนักงานจ้างเช่น ค่าตอบแทนการตรวจผลงาน ค่า
ตอบแทนการดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 หรือค่าตอบแทน
อื่นที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด เป็นต้น (สํานักปลัดเทศบาลเป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่ง
ตั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุมในกิจการเทศบาล เช่น การตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลการตรวจร่างเทศบัญญัติเป็น
ต้น ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่ง รองประธาน
สภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกนายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557 (สํานักปลัดเทศบาลเป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (สํานักปลัดเทศบาล
เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิที่จะได้
รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 (สํานักปลัดเทศบาลเป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 152,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541 และฉบับที่ 3 พ.ศ
.2549 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ.2562หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว
4188 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2548 (สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วย
งานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าใช้สอย รวม 1,462,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอื่นทั่วไปเช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุกค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้ง
ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ฯลฯ โดยจําแนกให้เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเข
ว้า (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 62  หน้า 84 (สํานักปลัด
เทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อทําความสะอาด จํานวน 216,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชน เพื่อปฏิบัติงานทําความ
สะอาดห้องน้ําอาคารสํานักงานห้องประชุมฯลฯจํานวน 2 คน ใน
อัตราเดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 216,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาล
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริ
หารลําดับที่ 61 หน้าที่ 84 (สํานักปลัดเทศบาลเป็นหน่วยงาน เจ้า
ของงบประมาณ)

ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน จํานวน 216,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลงานผลิตและพิมพ์เอกสาร ใน
งานนิติการงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ งานกิจการสภา งานศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ งานศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค งาน
ศูนย์ไกล่เกลี่ย และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย จํานวน 2 คน ใน
อัตราเดือนละ 9,000 บาทจํานวน 12 เดือนเป็น
เงิน 216,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เมืองการบริหาร ลําดับที่ 61หน้าที่ 84(สํานักปลัดเทศบาล เป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและค่าเลี้ยงรับรองตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 ดังนี้ 
1.  ค่ารับรอง เป็นเงิน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่มค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่ายใน
การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน หรือเยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน ตลอดจนเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ร่วมให้การต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล(ตั้งค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลคิดเป็นร้อยละ 0.043ของรายได้จริงปีงบประมาณ 2562 ไม่
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มี
ผู้อุทิศให้ รายละเอียดตามภาคผนวก ฉ.)
2.  ค่าเลี้ยงรับรองเป็นเงิน 30,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่มต่างๆเครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกับ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง มหาดไทย หรือ การ
ประชุมระหว่างองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ทั้งนี้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเข้าร่วมประชุม (สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของงบ
ประมาณ) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่นทั้งในและนอกราชอาณาจักรตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3)พ.ศ
.2559 เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆเป็นต้น(สํานักปลัดเทศบาล เป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

โครงการแก้ไขปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเข
ว้า (พ.ศ.2561-2565)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นในการทบทวนเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ
. 2561-2565) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการประชุม
ประชาคม ระดับหมู่บ้านและระดับตําบลค่าวัสดุอุปกรณ์เป็น
ต้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนตามแนวนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทยนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้าน
เขว้า (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริ
หารลําดับที่ 64 หน้าที่ 85 แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) มิติที่ 3การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภารกิจที่ 3.2 การรับฟังความคิด
เห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน (สํานักปลัดเทศบาล  เป็นหน่วยงานเจ้าของงบ
ประมาณ)
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โครงการจัดงานเนื่องในวันท้องถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จําเป็นในการจัดงานเนื่องในวัน
ท้องถิ่นไทยประจําปีงบประมาณ2564 ได้แก่ ค่าพานพุ่ม ค่า
รับรองสําหรับผู้ที่ได้รับเชิญร่วมงานและมาร่วมงาน ค่าจัดทํา
ประกาศเกียรติคุณ ค่าน้ําดื่มและค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นที่จําเป็น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 นํามาจากแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ. 2561-2565)  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการเมืองการบริหาร ลําดับที่ 66 หน้าที่ 85(สํานักปลัด
เทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จําเป็น ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี (กรณีครบวาระ)เช่นค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนของผู้
อํานวยการ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาล นาย
อําเภอ กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยและผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งตาม
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท0818.2/ว4289 ลงวัน
ที่ 22 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สุรจิต เที่ยงธรรม นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
บ้านเขว้า (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการ
บริหาร ลําดับที่ 65หน้าที่  85 (สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ)
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โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงาน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่จําเป็นในการดําเนินโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
ประจําปี 2564 ได้แก่ ค่าป้ายโครงการค่าวิทยากร และค่าวัสดุ
อุปกรณ์อื่นที่จําเป็นตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 ทั้งนี้เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มีคุณธรรม จริยธรรม
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล นํามาจากแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลําดับ
ที่ 118 หน้าที่ 98 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ
.2561–2564) มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต ภารกิจที่ 1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ การเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจําของเทศบาลตําบลบ้านเข
ว้า (สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลลูกจ้าง
พนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีจิตสํานึก ค่านิยม ตระหนักถึงโทษของการ
ทุจริตร่วมกันตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลตําบลบ้านเข
ว้า ให้มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต  นํามาจากแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลําดับ
ที่ 117 หน้าที่ 97 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ
.2561–2564) มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต ภารกิจที่ 1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ การเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําของเทศบาลตําบลบ้านเข
ว้า (สํานักปลัดเทศบาลเป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินในสํานักปลัด
เทศบาล เช่นเครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ฯลฯ
 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยให้มีการจําแนกให้เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานัก
ปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:33:57 หน้า : 12/128

86 



ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสํานักงาน ที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หนังสือ เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก เก้าอี้พลาสติกพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นต้น วัสดุโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ยางลบ แบบพิมพ์ กระดาษไข นํ้าดื่ม
สําหรับบริการประชาชนเป็นต้น ทั้งนี้การจําแนกให้เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559 (สํานักปลัด
เทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุงานบ้านงานครัว ที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืน
ยาว หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหายไม่สามารถ
ซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่นแก้วนํ้า จาน
รอง ถ้วยชาม กระติกนํ้าร้อนกระติกนํ้าแข็ง หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า เป็นต้น หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
งานแล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ําดับ
กลิ่นแปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง เป็นต้น ทั้งนี้การจําแนกให้เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่27 มิถุนายน 2559 (สํานักปลัด
เทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เช่นน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ก๊าส
 เป็นต้น สําหรับยานพาหนะของเทศบาลที่ใช้ในราชการ(สํานัก
ปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
ยาว หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่นขาตั้ง
กล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป เป็นต้น หรือวัสดุโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม
เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เป็นต้น ทั้งนี้การ
จําแนกให้เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(สํานัก
ปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์ที่โดยสภาพ
มีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาวหรือ
เมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล เป็นต้น วัสดุที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
Diskette , FloppyDisk, Removable Disk ,Compact Disc
Compact Disc Digital Video Disc) ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์ เป็นต้น หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
สําหรับการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
เช่น เมาส์ หน่วยประมวลผล อาร์ดดิสก์ไดนร์ เมนบอร์ด
ซีดีรอมไดร์ฟ แป้นพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณเป็นต้น
ทั้งนี้การจําแนกให้เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของงบ
ประมาณ) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 529,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 422,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงานเทศบาลศูนย์ อปพร. สํานัก
ทะเบียน และเสียงตามสาย เป็นต้น (สํานักปลัดเทศบาล เป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสํานักงานเทศบาลห้องประชุมเทศบาล
ตําบลบ้านเขว้า ฯ ศูนย์ อปพร. เป็นต้น(สํานักปลัดเทศบาล เป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ) 
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่นค่าเช่าเครื่องค่าเช่า เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ(สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ) 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 37,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมได้แก่ ค่า
โทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อ
สาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเค
เบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมาย ความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ(สํานักปลัดเทศบาลเป็นหน่วยงานเจ้าของงบ
ประมาณ)

งบลงทุน รวม 1,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน มีขนาด (กว้างxลึกxสูง)
:ไม่น้อยกว่า 35x58x89-100 ซ.ม./ตัว จํานวน 1 ตัวๆละ
1,800 บาท (จัดซื้อในราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
(สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการบริหารงานของสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอบ้านเข
ว้า

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลชีบน ที่ได้รับมอบ
หมายให้บริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอบ้านเขว้า ตามโครงการบริหาร
งานของสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอบ้านเขว้า
ประจําปีงบประมาณ 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2561และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 516 ลงวัน
ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (ตั้งจ่ายอุดหนุนคิดเป็นร้อยละ 0.904 ของ
รายได้จริงปีงบประมาณ 2562ไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก จ.) นํามาจากแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า (2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ยุทธศาสตร์การการพัฒนา
สังคม ลําดับที่ 1 หน้า 51(สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้า
ของงบประมาณ)
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,076,900 บาท
งบบุคลากร รวม 2,477,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,477,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,923,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนสําหรับพนักงาน
เทศบาล สังกัดงานบริหารงานคลัง กองคลัง ทุกตําแหน่ง ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 สําหรับตําแห
น่งและอัตราเงินเดือนที่ใช้คํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องต้น
ปรากฏตาม ภาคผนวก ข. (กองคลัง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบ
ประมาณ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง สําหรับพนักงาน
เทศบาล สังกัดงานบริหารงานคลังกองคลัง ทุกตําแหน่งที่มีสิทธิได้
รับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 59) พ.ศ. 2559 สําหรับตําแหน่งที่
นํามาคํานวณเบื้องต้น ปรากฏตาม ภาคผนวก ข. (กองคลัง เป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 512,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้าง ในสังกัดงานบริหารงานคลัง กองคลังทุกตําแห
น่ง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 26  พฤศจิกายน 2558 สําหรับตําแหน่งและอัตราที่นํามา
คํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องต้นปรากฏตามภาคผนวก ง. (กอง
คลัง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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งบดําเนินงาน รวม 1,599,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 168,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะ
กรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างสําหรับผู้นําผู้นํา
ชุมชนหรือประชาคมฯลฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 1966 ลงวัน
ที่ 26 กันยายน 2560 (กองคลัง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบ
ประมาณ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ
พนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กอง
คลัง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิที่จะได้
รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 (กองคลัง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา ตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541 และฉบับที่ 3 พ.ศ
. 2549 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว
 4188 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2548 (กองคลัง เป็นหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ) 
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ค่าใช้สอย รวม 971,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอื่นทั่วไป เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุกค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษาค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ฯลฯ โดยจําแนกให้เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ
. 2561-2565) ลําดับที่ 70 หน้า 86 (กองคลัง เป็นหน่วยงาน เจ้า
ของงบประมาณ)

ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน จํานวน 216,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนเพื่อเสริมการการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติ ในกองคลังจํานวน 2 คน ในอัตราเดือน
ละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยมท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ
. 256-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการ
บริหาร หน้าที่ 86 ลําดับที่ 69 (กองคลัง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบ
ประมาณ)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น ทั้งในและนอกราชอาณาจักรตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่3) พ.ศ.2559 เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น  (กอง
คลัง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

โครงการคลินิกกองคลังเทศบาลตําบลบ้านเขว้าเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินโครงการคลินิคกองคลัง
เทศบาลตําบลบ้านเขว้าเคลื่อนที่ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559นํามา
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563(กองคลัง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบ
ประมาณ)

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัด
ทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2550 นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ
.ศ. 2561- 2565) ลําดับที่ 72 หน้า 86 (กองคลัง เป็นหน่วย
งาน เจ้าของงบประมาณ)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ในกอง
คลัง เช่น เครื่องปรับอากาศคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ฯลฯ เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยให้มีการจําแนกให้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กอง
คลัง  เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสํานักงาน ที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หนังสือ เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก เก้าอี้พลาสติก พระบรมฉายาลักษณ์เป็นต้น วัสดุโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คง
สภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ยางลบ แบบพิมพ์กระดาษ
ไข นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนเป็นต้น ทั้งนี้การจําแนกให้เป็น
ไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองคลัง
เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุงานบ้านงานครัว ที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืน
ยาว หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหายไม่สามารถ
ซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่นแก้วนํ้า จาน
รอง ถ้วยชาม กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า เป็นต้น หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
งานแล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ผงซักฟอก สบู่นํ้ายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง เป็นต้น ทั้งนี้การจําแนกให้เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองคลัง เป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
ยาว หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไขควง
ประแจกระจกโค้งมน กรวยจราจร สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน เป็นต้น หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามัน
เบรค สายไมล์ ฟิลม์กรองแสง น๊อตและสกรู เป็นต้น หรือสิ่งของที่
ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุ
งรักษา ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะ เป็นการซ่อม
บํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น เบาะรถยนต์ เบรค
 แบตเตอรี่ ล้อไฟหน้าไฟเบรคกระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํ้าพวง
มาลัย สายพานใบพัด เป็นต้น ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองคลัง เป็นหน่วยงาน เจ้าของงบ
ประมาณ)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เช่น น้ํามันดีเซลน้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ก๊าส
 เป็นต้น สําหรับยานพาหนะของเทศบาลที่ใช้ในราชการ (กอง
คลัง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
ยาว หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้ว ไม่คุ้มค่า เช่นขาตั้ง
กล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป เป็นต้น หรือวัสดุโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ฟิล์ม เป็นต้น ทั้งนี้การ
จําแนกให้เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กอง
คลัง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ
คอมพิวเตอร์ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาวหรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้ว
ไม่คุ้มค่าเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เป็นต้น 
วัสดุที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,FloppyDisk
Removable Disk,Compact DiscCompact Disc
Digital Video Disc) ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์ เป็นต้น หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ สําหรับการซ่อมแซม บํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะ
เป็นการซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น
เมาส์ หน่วยประมวลผล อาร์ดดิสก์ไดนร์ 
เมนบอร์ด ซีดีรอมไดร์ฟ แป้นพิมพ์ เครื่อง
กระจายสัญญาณ เป็นต้น ทั้งนี้การจําแนก
ให้เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  (กองคลัง 
เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เป็นต้น(กองคลัง เป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมได้แก่ ค่า
โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อ
สาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเค
เบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ (กองคลัง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบ
ประมาณ)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,198,700 บาท

งบบุคลากร รวม 2,272,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,272,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 369,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน สําหรับ
พนักงานเทศบาล สังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน สํานักปลัดเทศบาลทุกตําแหน่งตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 สําหรับตําแหน่งและ
อัตราเงินเดือนที่ใช้คํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องต้นปรากฏตาม
ภาคผนวก ข. (สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของงบ
ประมาณ)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 531,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้าง และเงินปรับปรุงค่าจ้าง ของลูกจ้างประ
จํา ในสังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
สํานักปลัดเทศบาลทุกตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 ลง
วันที่ 28 มีนาคม 2561 สําหรับตําแหน่ง และค่าจ้างที่นํามา
คํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องต้นปรากฎตาม ภาคผนวก ค
. (สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,292,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้าง ในสังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน สํานักปลัดเทศบาลทุกตําแหน่ง ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สําหรับ
ตําแหน่งและอัตราที่นํามาคํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องต้น
ปรากฏตาม ภาคผนวก ง. (สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้า
ของงบประมาณ)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 79,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ใน
สังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน สํานัก
ปลัดเทศบาลทุกตําแหน่ง ที่มีสิทธิได้รับตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ให้ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวสําหรับตําแหน่งและอัตราที่นํามาคํานวณตั้งงบประมาณ
ในเบื้องต้นปรากฏตาม ภาคผนวก ง. (สํานักปลัดเทศบาล เป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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งบดําเนินงาน รวม 926,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ได้รับคําสั่งช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ในการดําเนินการตามภารกิจอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย
และอัตราค่าใช้จ่ายที่กําหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ อาสาสมัคร
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 7271ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 นํามาจาก
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับ
ที่ 75 หน้า 87 (สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของงบ
ประมาณ)

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:33:57 หน้า : 28/128

102 



ค่าใช้สอย รวม 596,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทั่วอื่นไป เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษาค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ โดยจําแนกให้เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเข
ว้า (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 73 หน้า 87 (สํานักปลัด
เทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน จํานวน 216,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนปฏิบัติงานดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยบริเวณตลาดสดเช้า และตลาดสดเย็น จําน
วน 2 คนในอัตราเดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือนเป็น
เงิน 216,000 บาท เพื่อเสริมการการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนิน
การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเข
ว้า (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
ลําดับที่ 74 หน้า 87  (สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น ทั้งในและนอกราชอาณาจักรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆเป็นต้น (สํานักปลัดเทศบาลเป็นหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ประจําปี 2564 เช่น ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่จําเป็น ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวก
ด้านการเดินทางให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุและก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ
.2562 มาตรา 50 (1)(9) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2549 มาตรา 16 (23) (29) (30)  นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ.2561- 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เมืองการบริหาร ลําดับที่ 76 หน้ 87 (สํานักปลัดเทศบาล เป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2564 เช่น ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่จําเป็น ทั้งนี้เพื่ออํานวยความ
สะดวกด้านการเดินทางให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต
และความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ
.2562 มาตรา 50 (1)(9),พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2549 มาตรา 16 (23) (29) (30)  นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบ้านเขว้า  (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เมืองการบริหาร ลําดับที่ 77 หน้า 87 (สํานักปลัดเทศบาล เป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่างๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ
เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ทั้งนี้สําหรับช่วยเหลืองานของเทศบาลในการดําเนินการ
ตามภารกิจอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ
งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน นํามาจากแผนพัศนาเทศบาลตําบลบ้าน
เขว้าสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร ลําดับ
ที่ 3 หน้า 9 (สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของงบ
ประมาณ)
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โครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดําเนินโครงการรณรงค์ต้าน
ยาเสพติด หรือการนํามวลชนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพ
ติดประจําปี 2564 เช่น ค่านํ้าดื่ม ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญร่วมงาน
และผู้มาร่วมงาน ค่าจัดสถานที่ค่าใช้จ่ายในการประกวด ค่าใช้
จ่ายในการจัดนิทรรศการ และค่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็นในการจัด
งาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 นํามาจากแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ลําดับที่ 121หน้าที่ 99 (สํานัก
ปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

โครงการรณรงค์ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดําเนินโครงการรณรงค์ปก
ป้องสถาบันสําคัญของชาติหรือการนํามวลชนเข้าร่วมกิจกรรม
รณรงค์ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ ประจําปี 2564 เช่น ค่านํ้า
ดื่ม ค่าพาหนะ และ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็น นํามาจากแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า(พ.ศ. 2561- 2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการเมืองการบริหาร ลําดับที่ 78 หน้าที่ 88 (สํานักปลัด
เทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

โครงการอบรมเยาวชนห่างไกลปลอดภัยยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการอบรม
เยาวชนห่างไกลปลอดภัยยาเสพติด เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการเป็นต้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 นํามาจากแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า(พ.ศ. 2561- 2565) ยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ลําดับ
ที่ 120 หน้าที่ 98 (สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของงบ
ประมาณ)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ในสํานักปลัด
เทศบาล เช่น เครื่องปรับอากาศคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะฯลฯ
 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยให้มีการจําแนกให้เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานัก
ปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาวหรือ
เมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจงจร
ไฟฟ้า เป็นต้น หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เบรกเกอร์ เป็นต้น หรือสิ่งของที่ใช้
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับอุปกรณ์ประกอบ หรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อม
กลาง เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้
การจําแนกให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
ยาว หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กระจกโค้งมน กรวย
จราจร สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน เป็นต้น หรือวัสดุ
โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรค สายไมล์ ฟิลม์กรองแสง น๊อต
 และสกรู เป็นต้น หรือสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อม
กลาง เช่น เบาะรถยนต์ เบรค แบตเตอรี่ ล้อไฟหน้า ไฟเบรค
กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํ้า พวงมาลัย สายพานใบพัด เป็นต้น
ทั้งนี้การจําแนกให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  (สํานักปลัดเทศบาล  เป็นหน่วยงานเจ้า
ของงบประมาณ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่องนํ้ามันจารบี เป็น
ต้น สําหรับยานพาหนะของเทศบาล ที่ใช้ในราชการ  (สํานักปลัด
เทศบาล  เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเครื่องแต่งกาย สําหรับ
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล
ตําบลบ้านเขว้า หรือผู้ที่เทศบาลตําบลบ้านเขว้า สั่งให้ไปปฏิบัติ
งานตามหน้าที่ให้เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนยาว หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่นเครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เป็นต้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 ทั้งนี้การจําแนกให้เป็นไป ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (สํานักปลัด
เทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง เป็นต้น ทั้งนี้การจําแนกให้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (สํานัก
ปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,024,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,551,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,551,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,098,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน สําหรับ
พนักงานเทศบาลสังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษากอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทุกตําแหน่ง ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 กราคม 2559 สําหรับตําแหน่งและ
อัตราเงินเดือนที่ใช้คํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องต้นปรากฏ
ตาม  ภาคผนวก ข. (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง สําหรับพนักงาน
เทศบาล สังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทุกตําแหน่ง ที่มีสิทธิได้รับตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลัก
เกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 59) พ.ศ. 2559 สําหรับตําแหน่งที่นํามาคํานวณเบื้อง
ต้น ปรากฏตาม ภาคผนวก ข. (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 396,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้าง ในสังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา กองการ
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทุกตําแหน่ง ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่  26 พฤศจิกายน 2558 สําหรับ
ตําแหน่งและอัตราที่นํามาคํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องต้น
ปรากฏตาม ภาคผนวก ง. (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 14,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ใน
สังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมทุกตําแหน่ง ที่มีสิทธิได้รับตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว สําหรับตําแหน่งและอัตราที่นํามาคํานวณตั้งงบประมาณใน
เบื้องต้นปรากฏตาม ภาคผนวก ง. (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

งบดําเนินงาน รวม 1,414,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2541 และฉบับที่ 3 พ.ศ
.2549 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว
 4188 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2548 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมเป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ) 
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ค่าใช้สอย รวม 1,204,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไปเช่นค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูลค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษาค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ โดยจําแนกให้เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเข
ว้า (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 81 หน้า 88 (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน จํานวน 324,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนเพื่อเสริมการการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติ ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จําน
วน 3 คน ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือนเป็น
เงิน 324,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยมท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนิน
การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเข
ว้า (พ.ศ. 2561- 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการ
บริหาร หน้าที่ 88 ลําดับที่ 80 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่า
ใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่ายในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล
ที่ไปนิเทศงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ตลอดจนเจ้าที่ที่
เกี่ยวข้องที่ร่วมให้การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล (ตั้งค่ารับรอง
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลคิดเป็นร้อยละ 0.043 ของ
รายได้จริงปีงบประมาณ 2562 ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงิน
กู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ รายละเอียดตามภาค
ผนวก ฉ.)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น ทั้งในและนอกราชอาณาจักรตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ
.2559 เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานรัฐพิธีที่สําคัญ
ต่างๆ หรืออํานวยความสะดวกของประชาชน เพื่อร่วมงานรัฐ
พิธี เช่นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ค่ามหรสพและหรือค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 กําหนด นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม หน้าที่ 74 ลําดับที่ 12  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
และวันพ่อแห่งชาติ

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นในการจัดงานวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ เช่น ค่า
ใช้จ่ายพิธีทางศาสนาค่ารับรองผู้ที่ได้เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง เช่น เครื่องเสียงเวที ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน โล่ ถ้วยรางวัล เงิน
หรือของรางวัลค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพและหรือการ
แสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่จําเป็น ตลอด
จนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ทั้งนี้ตาม
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 กําหนด นํามา
จากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ
. 2561- 2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม หน้าที่ 72 ลําดับ
ที่ 8 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ)
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โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นในการจัดงานวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่า
รับรองผู้ที่ได้เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง เช่น เครื่องเสียง เวที ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่ง
ขัน เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน โล่ ถ้วยรางวัล เงินหรือของ
รางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการค่ามหรสพและหรือการแสดง
และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่จําเป็นตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ทั้งนี้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 กําหนด นํามา
จากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ
.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมหน้าที่ 73 ลําดับที่ 9 (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบ
ประมาณ)
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา ค่ารับรองผู้ที่ได้เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง เช่น เครื่องเสียง เวที ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่ง
ขัน เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน โล่ ถ้วยรางวัล เงินหรือของ
รางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพและหรือการแสดง
และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่จําเป็น ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ทั้งนี้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 กําหนด นํามา
จากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ
.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม  ลําดับ
ที่10 หน้าที่ 73 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นหน่วย
งานเจ้าของงบประมาณ)
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าๆ พระบรมราชินีเช่น ค่าใช้จ่ายพิธี
ทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่ได้เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง เช่น เครื่องเสียง เวที ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่ง
ขัน เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน โล่ ถ้วยรางวัล เงินหรือของ
รางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการค่ามหรสพและหรือการแสดง
และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่จําเป็น ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ทั้งนี้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 กําหนด นํามา
จากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ
.  2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมลําดับ
ที่11 หน้าที่ 73 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหน่วย
งานเจ้าของงบประมาณ)
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นในการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจําปี 2564  เช่นค่ารับรองผู้ที่ได้เชิญมาร่วมงานและผู้มา
ร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ เช่นค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง เช่น เครื่องเสียง เวที ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน เช่นค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน โล่ ถ้วยรางวัลเงิน
หรือของรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพและหรือ
การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่จํา
เป็น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 กําหนดนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ
. 2561- 2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมหน้าที่ 74 ลําดับ
ที่ 13 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้า
ของงบประมาณ)

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นในการจัดงานวันสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เช่น ค่าใช้จ่าย
พิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่ได้เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง เช่น เครื่องเสียง เวที ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน โล่ ถ้วยรางวัล เงิน
หรือของรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการค่ามหรสพและหรือการ
แสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่จําเป็นตลอด
จนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ทั้งนี้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 กําหนด นํามา
จากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม หน้าที่ 72 ลําดับ
ที่ 7 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ในกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น เครื่องปรับ
อากาศ คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ โดยให้มีการจําแนกให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสํานักงาน ที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หนังสือ เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก เก้าอี้พลาสติก พระบรมฉายาลักษณ์เป็นต้น วัสดุโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คง
สภาพเดิมเช่น กระดาษ หมึก ยางลบ แบบพิมพ์ กระดาษ
ไข นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้การจําแนกให้เป็น
ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาวหรือ
เมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจงจร
ไฟฟ้า เป็นต้น หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เบรกเกอร์ เป็นต้น หรือสิ่งของที่ใช้
เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สําหรับอุปกรณ์ประกอบ หรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อม
กลาง เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้
การจําแนกให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุงานบ้านงานครัวที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนยาวหรือ
เมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่นแก้วนํ้า จานรองถ้วย
ชาม กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็งหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระทะ
ไฟฟ้า เป็นต้นหรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง เป็นต้น ทั้งนี้การจําแนกให้เป็นไป
ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ
คอมพิวเตอร์ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาวหรือเมื่อนําไปใช้
งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหายไม่สามารถซ่อม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าเช่น 
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลเป็นต้น วัสดุที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, FloppyDisk ,
Removable Disk Compact DiscCompact
Disc,Digital Video Disc) ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์เป็นต้น หรือวัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่
มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อม
กลางเช่นเมาส์ หน่วยประมวลผล อาร์ดดิสก์
เมนบอร์ด ซีดีรอมไดร์ฟ แป้นพิมพ์ เครื่อง
กระจายสัญญาณ เป็นต้น ทั้งนี้การจําแนก
ให้เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าห้องประชุมเทศบาลที่ใช้เป็นอาคาร
สํานักงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ) 
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมได้แก่ ค่า
โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อ
สาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเค
เบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

งบลงทุน รวม 9,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง จํานวน 1 เครื่อง เป็นแบบสะพายเครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย
กว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซีพร้อมใบ
มีด (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี  2562 ประกาศใช้ ณ
 เดือน ธันวาคม 2562) (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านเขว้าวิ
ทยายนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
เพื่อใช้ในการศึกษา (ตั้งจ่ายอุดหนุนคิดเป็นร้อยละ 0.904 ของ
รายได้จริงปีงบประมาณ2562 ไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก จ.) นํามาจากแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมหน้าที่ 74 ลําดับที่ 16 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,967,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,894,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,894,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,885,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน สําหรับ
พนักงานครูเทศบาลสังกัดงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทุกตําแหน่ง ตามพระราช
บัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2558 ตั้งตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว
 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สําหรับตําแหน่งและอัตรา
เงินเดือนที่ใช้คํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องต้นปรากฏตามภาค
ผนวก ข. (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้า
ของงบประมาณ)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะสําหรับตําแหน่งครูที่ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ สําหรับพนักงานครู ที่มีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัติเงิน
เดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ตั้งตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 721,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้าง ในสังกัดงานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทุกตําแหน่งตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ตั้ง
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว
 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สําหรับตําแหน่งและอัตราที่
นํามาคํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องต้นปรากฏตามภาคผนวก ง
. (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบ
ประมาณ)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ใน
สังกัดงานงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่มีสิทธิได้รับตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์การ
ให้ พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว ตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สําหรับตําแหน่ง
และอัตราที่นํามาคํานวณตั้ง งบประมาณในเบื้องต้นปรากฏ
ตาม ภาคผนวก ง. (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

งบดําเนินงาน รวม 2,072,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2541 และฉบับที่ 3 พ.ศ
. 2549 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว
 4188 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2548 ตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าใช้สอย รวม 681,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการเกษตรน้อยเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ของว่าง และเครื่อง
ดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรค่าวัสดุและเอกสารการอบรมตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานเข้าของงบประมาณ)

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:33:57 หน้า : 50/128

124 



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 153,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กของเทศบาลตําบลบ้านเขว้าและที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจ
จากกรมการศาสนาตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2564 แนบท้าย
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้
รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว สําหรับ
จํานวนเด็กที่นํามาคํานวณในการตั้งงบประมาณ มีรายละเอียด ดัง
นี้
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จํานวน 43 คนๆละ 1,700
 บาท เป็นเงิน 73,100 บาท
2.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมัชฌิมาวาส จํานวน 47 คนๆ
ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 79,900 บาท
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานเจ้าของงบ
ประมาณ)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 25,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจ
จากกรมการศาสนา ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ 2564 แนบท้าย
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สําหรับจํานวนเด็กที่นํามา
คํานวณในการตั้งงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลจํานวน 29 คนๆละ 430
 บาท/ปี เป็นเงิน 12,470 บาท
2. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมัชฌิมาวาส จํานวน 31 คนๆ
ละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 13,330 บาท
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นหน่วยเจ้าของงบ
ประมาณ)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเครื่องแบบนักเรียน)

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมการ
ศาสนาตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2564 แนบท้ายหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สําหรับจํานวนเด็กที่นํามา
คํานวณในการตั้งงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จํานวน 29 คนๆละ 300
 บาท/ปี เป็นเงิน 8,700 บาท
2. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมัชฌิมาวาส จํานวน 31 คนๆ
ละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 9,300 บาท
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานเจ้าของงบ
ประมาณ)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าหนังสือเรียน)

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมการ
ศาสนา ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2564 แนบท้ายหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สําหรับจํานวนเด็กที่นํามา
คํานวณในการ ตั้งงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จํานวน 29 คนๆละ 200
 บาท/ปี เป็นเงิน 5,800 บาท
2. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมัชฌิมาวาส จํานวน 31 คนๆ
ละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 6,200 บาท
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานเจ้าของงบ
ประมาณ)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอุปกรณ์การเรียน)

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมการ
ศาสนาตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2564 แนบท้ายหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สําหรับจํานวนเด็กที่นํามาคํานวณ
ในการตั้งงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จํานวน 29 คนๆละ 200 บาท/ปี
เป็นเงิน 5,800 บาท
2. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมัชฌิมาวาสจํานวน 31 คนๆ
ละ 200 บาท/ปีเป็นเงิน 6,200 บาท
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบ
ประมาณ)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 441,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่จัดตั้งเองและที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมการ
ศาสนา ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2564 แนบท้ายหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว สําหรับ
จํานวนเด็กที่นํามาคํานวณในการตั้งงบประมาณ มีรายละเอียด ดัง
นี้
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จํานวน 43 คนๆละ 20 บาท 245
 วันเป็นเงิน 210,700 บาท
2.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมัชฌิมาวาสจํานวน 47 คนๆ
ละ 20 บาท 245 วันเป็นเงิน 230,300 บาท
นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ. 2561-2565
) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ลําดับที่19 หน้า 75 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ในกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยให้มีการ
จําแนกให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าวัสดุ รวม 1,235,700 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาวหรือ
เมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจงจร
ไฟฟ้า เป็นต้น หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่นฟิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เบรกเกอร์ เป็นต้นหรือสิ่งของที่ใช้
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับอุปกรณ์ประกอบ หรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น
ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆเป็นต้น ทั้งนี้การจําแนก
ให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุงานบ้านงานครัว ที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
ยาว หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่นแก้วนํ้า จาน
รอง ถ้วยชาม กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า เป็นต้น หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
งานแล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายา
ดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง เป็นต้น ทั้งนี้การจําแนกให้เป็นไป
ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,130,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่จัดตั้งเองและรับการถ่ายโอนภารกิจ เด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1-ป.6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลตําบลบ้านเขว้า ตามแนวทางประมาณ
การรายรับและจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบ
ประมาณ 2564 แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นแล้ว  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จํานวน 43 คนๆละ 7.37 บาท 260
 วันเป็นเงิน 82.396.60 บาท ตั้งไว้ 82,400 บาท
2.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมัชฌิมาวาส จํานวน 47 คนๆ
ละ 7.37 บาท 260 วันเป็นเงิน 90.061.40 บาท ตั้งไว้  90,100
 บาท
3.โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า จํานวน 223 คนๆละ 7.37 บาท 260
 วันเป็นเงิน 427,312.60 บาท ตั้งไว้  427,400 บาท
4.โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา จํานวน 277 คนๆละ 7.37 บาท 260
 วันเป็นเงิน 530787.40 บาท  ตั้งไว้ 530,800 บาท
นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตร์การการพัฒนาสังคม ลําดับที่ 18 หน้า 75 (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุก่อสร้าง ที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาวหรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ค้อน ไม้ เสียม จอบ ขวาน เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตรลูกดิ่ง เป็นต้น หรือ
วัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น หิน ทรายนํ้ามันทาไม้ ปูนซีเมนต์ ทราบ อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง เหล็กเส้น ปูนขาว แปลงทาสี เป็นต้น หรือสิ่งของ
ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ ประกอบหรืออะไหล่สําหรับอุปกรณ์
ประกอบ หรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้
กลับคืน สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ หรือค่า
ซ่อมกลาง เช่น ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อนํ้า
บาดาล เป็นต้น ทั้งนี้การจําแนกให้เป็นไปตามหนังสือ กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนยาว หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น เปล
หามคนไข้ กระบอกตวง หู ฟัง (Stethoscope) เป็นต้น หรือวัสดุ
โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้ว ย่องสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คง
สภาพเดิม เช่น สําลี และผ้าพันแผลแอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ นํ้ายา
ต่างๆ ออกซิเจน ถุงมือ เป็นต้น ทั้งนี้การจําแนกให้เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุการเกษตร ที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น จอบหมุน กระชัง สปริงเก
ลอร์(Sprinkler) คราดพรวนดิน เครื่องดักแมลง เป็นต้น หรือวัสดุ
โดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้งานแล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คง
สภาพเดิม เช่น ปุ๋ย พืชและสัตว์ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เช่น ใบมีดเชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก เป็นต้น ทั้งนี้การ
จําแนกให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุกีฬาที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาวหรือนําไปใช้
งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมให้ใช้งานได้ดัง
เดิม หรือซ่อมแล้ว ไม่คุ้มค่าเช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ นกหวีด ไม้
แบดมินตันตาข่ายกีฬา เป็นต้น หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้งานแล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ เปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คงสภาพเดิม ทั้งนี้การจําแนกให้เป็น
ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 125,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบ
ประมาณ)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานเจ้า
ของงบประมาณ)
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเลกซ์ค่าวิทยุติดตามตัว ค่า
วิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้เกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่า
เคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายรวม
ถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานเจ้า
ของงบประมาณ)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา จํานวน 1,108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
อนุบาล - ป. 6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา  จํานวน 277
 คนๆ ละ 20 บาท 200 วัน ตามแนวทางประมาณการรายรับและ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2564 แนบ
ท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเข
ว้า (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม หน้าที่ 75
 ลําดับที่ 20 (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ)
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โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า จํานวน 892,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียน
อนุบาล  -ป. 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า จํานวน 223
 คนๆ ละ 20 บาท 200 วัน  ตามแนวทางประมาณการรายรับ
และจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2564
 แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นํามา
จากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ. 2561 - 2565
) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม หน้าที่ 75 ลําดับที่ 20 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,015,100 บาท

งบบุคลากร รวม 2,299,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,299,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,128,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน สําหรับ
พนักงานเทศบาล สังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทุกตําแหน่ง ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 สําหรับตําแหน่งและ
อัตราเงินเดือนที่ใช้คํานวณ ตั้งงบประมาณในเบื้องต้นปรากฏ
ตาม ภาคผนวก ข. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสําหรับพนักงาน
เทศบาล สังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข กองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อมทุกตําแหน่ง ที่มีสิทธิได้รับตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
ให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2547 สําหรับตําแหน่งที่นํามาคํานวณในเบื้อง
ต้น ปรากฏตามภาคผนวก ข.(กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง สําหรับพนักงาน
เทศบาล สังกัดงานงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทุกตําแหน่ง ที่มีสิทธิได้รับตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลัก
เกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 59) พ.ศ. 2559 สําหรับตําแหน่งที่นํามาคํานวณเบื้องต้น
ปรากฏตาม ภาคผนวก ข. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

งบดําเนินงาน รวม 716,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนให้แก่อาสาสมัครริบาลท้องถิ่นที่มี
สิทธิได้รับ เป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2541 และฉบับที่ 3 พ.ศ
.2549 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว
 4188 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2548 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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ค่าใช้สอย รวม 356,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์ และขึ้นทะเบียน
สัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการในการสํารวจข้อมูลสุนัข
และแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของและขึ้นทะเบียนในปีงบ
ประมาณ 2564 จํานวน 2 ครั้ง(ครั้งแรกภายในเดือน ธ.ค
. 2563 และครั้งที่ 2 ภายในเดือน มิ.ย. 2564) ในอัตราตัว
ละ 6 บาทต่อปี ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนว
ทางการตั้งงบประมาณตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นํามาจากแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เทศบาลตําบลบ้านเข
ว้า ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร แผนงานเคหะ
ชุมชน หน้าที่ 89 ลําดับที่ 83 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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ค่าจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่า
ระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดํา
เนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติด
ตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ โดยจําแนกให้เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ. 2561- 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เมืองการบริหาร ลําดับที่ 83 หน้า 89 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน จํานวน 216,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติ ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จําน
วน 2 คน ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท จํานวน  12 เดือน เป็น
เงิน 216,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นํามาจากแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเมืองการบริหาร หน้าที่ 89 ลําดับที่ 82  (กองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น ทั้งในและนอกราชอาณาจักรตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ
. 2559 เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ในกองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ยาน
พาหนะ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยให้มีการ
จําแนกให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสํานักงาน ที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หนังสือ เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก เก้าอี้พลาสติก พระบรมฉายาลักษณ์ เป็นต้น วัสดุโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ยางลบ แบบพิมพ์ กระดาษไข นํ้าดื่มสํา
หรับบริการประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้การจําแนกให้เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนยาว หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น เปล
หามคนไข้ กระบอกตวง หูฟัง (Stethoscope)เป็นต้น หรือวัสดุ
โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้ว ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คง
สภาพเดิม เช่น สําลี และผ้าพันแผลแอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ นํ้ายา
ต่างๆ ออกซิเจน ถุงมือ เป็นต้น ทั้งนี้การจําแนกให้เป็นไปตาม
หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
ยาว หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้ว ไม่คุ้มค่า เช่นขาตั้งกล้อง
เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป เป็นต้นหรือวัสดุโดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้งานแล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เป็นต้น ทั้งนี้การ
จําแนกให้เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ
คอมพิวเตอร์ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาวหรือ
เมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย
ไม่สามารถซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าเช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เป็นต้น วัสดุที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้งานแล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette,FloppyDisk
Removable Disk Compact DiscCompact
Disc,Digital Video Disc) ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์ เป็นต้น หรือวัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง เช่นเมาส์ หน่วยประมวลผล
อาร์ดดิสก์ไดนร์ เมนบอร์ด ซีดีรอมไดร์ฟ
แป้นพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ เป็นต้น
ทั้งนี้การจําแนกให้เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมได้แก่ ค่า
โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อ
สาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ อิน
เทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเค
เบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วย
งานเจ้าของงบประมาณ)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,375,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,402,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,402,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,201,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน สําหรับ
พนักงานเทศบาล สังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ทุกตําแหน่งตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 สําหรับตําแหน่งและ
อัตราเงินเดือนที่ใช้คํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องต้นปรากฏ
ตาม  ภาคผนวก ข.(กองสวัสดิการสังคม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบ
ประมาณ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง สําหรับพนักงาน
เทศบาล สังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ กอง
สวัสดิการสังคมทุกตําแหน่ง ที่มีสิทธิได้รับตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 59) พ.ศ
. 2559 สําหรับตําแหน่งที่นํามาคํานวณเบื้องต้น ปรากฏตาม ภาค
ผนวก ข. (กองสวัสดิการสังคม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 158,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้าง ในสังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
กองสวัสดิการสังคมทุกตําแหน่งตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สําหรับตําแหน่งและอัตราที่
นํามาคํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องต้นปรากฏตาม ภาคผนวก ง
.(กองสวัสดิการสังคมเป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ใน
สังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการ
สังคมทุกตําแหน่ง ที่มีสิทธิได้รับตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ให้ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว สําหรับตําแหน่งและอัตราที่นํามาคํานวณตั้งงบประมาณ
ในเบื้องต้นปรากฏตามภาคผนวก ง. (กองสวัสดิการสังคม เป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

งบดําเนินงาน รวม 969,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541 และฉบับที่ 3 พ.ศ
.2549 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4188 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2548 (กองสวัสดิการสังคม เป็นหน่วย
งานเจ้าของงบประมาณ)
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ค่าใช้สอย รวม 690,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป เช่นค่าถ่ายเอกสารค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่า
ระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดํา
เนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติด
ตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ โดยจําแนกให้เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 85 หน้า 90 (กอง
สวัสดิการสังคม  เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนช่วยเหลือปฏิบัติงาน ในกอง
สวัสดิการ สังคม จํานวน 5 คน ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท จําน
วน 12 เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 89 ลําดับที่ 84 (กอง
สวัสดิการสังคม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น ทั้งในและนอกราชอาณาจักรตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ
.2559 เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น (กองสวัสดิการ
สังคม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ในกอง
สวัสดิการสังคม เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ยาน
พาหนะ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยให้มีการ
จําแนกให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม เป็นหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ)
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสํานักงาน ที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาวหรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หนังสือเครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก เก้าอี้พลาสติก พระบรมฉายาลักษณ์ เป็นต้น วัสดุโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ยางลบ แบบพิมพ์ กระดาษไข นํ้าดื่มสํา
หรับบริการประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้การจําแนกให้เป็นไป ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองสวัสดิการ
สังคม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาวหรือ
เมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เป็นต้น หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เบรกเกอร์ เป็นต้น หรือสิ่งของที่ใช้
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับอุปกรณ์ประกอบ หรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อม
กลาง เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้
การจําแนกให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองสวัสดิการสังคม  เป็นหน่วยงานเจ้า
ของงบประมาณ)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุงานบ้านงานครัว ที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
ยาว หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่นแก้วนํ้าจาน
รอง ถ้วยชาม กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระทะไฟฟ้าเป็นต้น หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
งานแล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง เป็นต้น ทั้งนี้การจําแนกให้เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (กองสวัสดิการ
สังคม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ
คอมพิวเตอร์ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาวหรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เป็นต้น วัสดุที่
โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Diskette , FloppyDisk
Removable Disk Compact DiscCompact
Disc,Digital Video Disc,) ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์ เป็นต้น หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ สําหรับการซ่อมแซม บํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะ
เป็นการซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น
เมาส์ หน่วยประมวลผล อาร์ดดิสก์ เมนบอร์ด
ซีดีรอมไดร์ฟ แป้นพิมพ์ เครื่องกระจาย
สัญญาณ เป็นต้น ทั้งนี้การจําแนกให้เป็นไป
ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(กองสวัสดิการสังคม เป็นหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 114,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัด
ชัยภูมิ (กองสวัสดิการสังคมเป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัด
ชัยภูมิ (กองสวัสดิการสังคม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ได้แก่ ค่า
โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อ
สาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเค
เบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ ดาวเทียม เป็นต้น และให้
หมาย  ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (กองสวัสดิการสังคม เป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

งบลงทุน รวม 3,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน
มีขนาด (กว้างxลึกxสูง):ไม่น้อยกว่า
35x58x89-100 ซ.ม./ตัว จํานวน 2 ตัวๆละ
1,800 บาท (จัดซื้อในราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุุภัณฑ์) (กองสวัสดิการสังคม
เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,717,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,628,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,628,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 904,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน สําหรับ
พนักงานเทศบาล สังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน กองช่าง ทุกตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 สําหรับตําแหน่งและอัตราเงิน
เดือนที่ใช้คํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องต้นปรากฏตาม  ภาค
ผนวก ข. (กองช่าง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
ในสังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน กองช่างทุก
ตําแหน่ง  ที่มีสิทธิได้รับตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว สําหรับตําแหน่งและอัตราที่ นํามาคํานวณตั้ง งบประมาณ
ในเบื้องต้นปรากฏตาม ภาคผนวก ข. (กองช่าง เป็นหน่วยงานเจ้า
ของงบประมาณ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง สําหรับพนักงาน
เทศบาล สังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน กองช่าง
ทุกตาแหน่งที่มีสิทธิได้รับตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 59) พ.ศ. 2559 สําหรับ
ตําแหน่งที่นํามาคํานวณเบื้องต้น ปรากฏตาม ภาคผนวก ข. (กอง
ช่าง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 634,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้าง ในสังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน กองช่างทุกตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่  26 พฤศจิกายน 2558 สําหรับตําแหน่งและอัตราที่
นํามาคํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องต้นปรากฏตาม ภาคผนวก ง
.(กองช่าง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ใน
สังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน กองช่างทุกตําแห
น่งที่มีสิทธิได้รับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์การให้ พนักงาน ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับตําแหน่ง
และอัตราที่นํามาคํานวณตั้ง งบประมาณในเบื้องต้นปรากฏ
ตาม ภาคผนวก ง. (กองช่าง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

งบดําเนินงาน รวม 1,996,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา  ตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2541 และฉบับที่ 3 พ.ศ
. 2549 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว
 4188 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2548 (กองช่าง เป็นหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ) 
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ค่าใช้สอย รวม 1,422,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป จํานวน 440,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่า
ระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดํา
เนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติด
ตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ โดยจําแนกให้เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ.2561-2565)เ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เมืองการบริหาร หน้าที่ 90 ลําดับที่ 86 (กองช่าง  หน่วยงานเจ้า
ของงบประมาณ)

ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน จํานวน 432,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติ ปฏิบัติงานในกองช่าง จํานวน 4 คน ในอัตราเดือน
ละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 432,000 บาท ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ
.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการ
บริหาร หน้าที่ 90 ลําดับที่ 87 (กองช่าง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบ
ประมาณ)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น ทั้งในและนอกราชอาณาจักรตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ
. 2559 เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น (กองช่าง เป็นหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ในกอง
ช่าง เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ถนน ราง
ระบายน้ํา ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยให้มีการ
จําแนกให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบ
ประมาณ) 
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ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสํานักงาน ที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หนังสือ เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก เก้าอี้พลาสติก พระบรมฉายาลักษณ์เป็นต้น วัสดุโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ยางลบแบบพิมพ์ กระดาษไข นํ้าดื่มสํา
หรับบริการประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้การจําแนกให้เป็นไป ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองช่าง เป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุก่อสร้าง ที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาวหรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ค้อนไม้ เสียม จอบ ขวาน เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง เป็นต้นหรือ
วัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คง
สภาพเดิม เช่น หิน ทราย นํ้ามันทาไม้ปูนซีเมนต์ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อกกระเบื้อง เหล็กเส้น ปูนขาว แปลงทาสี เป็นต้น หรือ
สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับอุปกรณ์
ประกอบ หรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
กลับคืน สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ หรือค่า
ซ่อมกลาง เช่น ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อนํ้า
บาดาล เป็นต้น ทั้งนี้การจําแนกให้เป็นไปตามหนังสือ กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองช่าง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบ
ประมาณ)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว
หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กระจกโค้งมน กรวยจราจร สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน เป็นต้น หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามัน
เบรค สามไมล์ ฟิลม์กรองแสง น๊อต และสกรู เป็นต้น หรือสิ่งของ
ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุ
งรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อม
บํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น เบาะรถยนต์ เบรค
 แบตเตอรี่ ล้อไฟหน้า ไฟเบรคกระจกมองข้างรถยนต์ หม้อ
นํ้า พวงมาลัย สายพานใบพัด เป็นต้น ตามหนังสือ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองช่าง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบ
ประมาณ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง น้ํามันจาร
บี  เป็นต้น สําหรับยานพาหนะของเทศบาลที่ใช้ในราชการ (กอง
ช่าง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเครื่องแต่งกาย สําหรับ
ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาล
ตําบลบ้านเขว้า หรือผู้ที่เทศบาลตําบลบ้านเขว้า สั่งให้ไปปฏิบัติ
งานตามหน้าที่ให้เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2560 ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนยาว หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหายไม่
สามารถซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่นเครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เป็นต้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ทั้งนี้การจําแนกให้เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองช่าง  เป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ
คอมพิวเตอร์ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว
หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าเช่น แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล เป็นต้น วัสดุที่
โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือ
ไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette,FloppyDisk,Removable Disk,
Compact DiscCompact Disc,Digital Video 
Disc) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
เป็นต้น หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ สําหรับการซ่อมแซม บํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ หรือ
ค่าซ่อมกลาง เช่นเมาส์ หน่วยประมวลผล
อาร์ดดิสก์ไดนร์ เมนบอร์ด ซีดีรอมไดร์ฟ
แป้นพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ เป็นต้น
ทั้งนี้การจําแนกให้เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(กองช่าง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 164,400 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสวนสาธารณะในเขต
เทศบาล (กองช่าง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ได้แก่ ค่า
โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อ
สาร ค่าสื่อสาร ผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเค
เบิ้ลทีวี ค่าเช่า ช่องสัญญาณ ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิด
ขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (กองช่าง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบ
ประมาณ)

งบลงทุน รวม 92,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 92,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน
มีขนาด (กว้างxลึกxสูง) ไม่น้อยกว่า
35x 58 x 89–100 ซม./ตัว จํานวน 1 
ตัวๆ ละ 1,800 บาท (จัดซื้อในราคา
ท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (กองช่าง
เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 44,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด110 ซีซี เกียร์ธรรมดา 1 คัน
ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํากรณีขนาดต่ํา
กว่าซีซี ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนนาด เกินกว่า ซีซี กําหนด
ไม่เกิน 5 ซีซี เป็นขนาดซีซี ที่กําหนด เป็นรถจักรยานใหม่ที่ยังไม่
เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีจําหน่ายหรือประกอบภายใน
ประเทศ รถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเป็นเครื่องยนต์ แบบ 4 จังหวะระบายความร้อนด้วย
อากาศ หรือระบายความร้อนด้วยน้ํา สตาร์ทเท้า หรือ สตาร์ทเท้า
และไฟฟ้า(มือ) เกียร์ธรรมดา ไม่ต่ํากว่า 4 ระดับหรือดีกว่า เป็น
แบบเกียร์วน ระบบจุดระเบิดตามมาตรฐานของผู้ผลิต ระบบ
ครัทช์ตามมาตรฐานของผลิต ระบบเบรก ล้อหน้าเป็น
ดิสก์เบรก หรือ เป็นแบบดรัมเบรกล้อหลัง เป็น
ดิสก์เบรก หรือ เป็นแบบดรัมเบรก ระบบกันสะเทือนตาม
มาตรฐานของผู้ผลิต ระบบไฟฟ้ามาตรวัดต่างๆ แบตเตอรี่ ตาม
มาตรฐานของผู้ผลิตขนาดล้อและยางตามมาตรฐานของผู้
ผลิต น้ํามันเชื้อเพลิง ใช้น้ํามันเบนซิน หรือน้ํามันแก๊สโซฮอล์ สีรถ
ตามมาตรฐานของผู้ผลิต (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี  2562 ณ เดือน ธันวาคม 2562 (กองช่าง เป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ชุดสํารวจความเข้มเหลวของคอนกรีต จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของ
คอนกรีต (Slump Test) จํานวน 1 ชุด โดยมี อุปกรณ์ประกอบ
ด้วย แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต (Slump Cone) รูปกรวยหัว
ตัด ทําด้วยสแตนเลสเส้นผ่าศูนย์กลางที่ฐาน 8 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์
กลางยอดบน 4 นิ้วสูง12 นิ้ว,เหล็กกระทุ้ง,ถาดรอง 24 นิ้วx24นิ้ว
ทําจากโลหะผสม,ที่ตัก,แปลงทองเหลืองด้ามไม้,เกรียงสําหรับปาด
ตัวอย่าง (จัดซื้อในราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์) (กองช่าง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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แบบหล่อคอนกรีต จํานวน 6,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดแบบหล่อคอนกรีต จํานวน 1 ชุด โดยมี
อุปกรณ์ประกอบด้วยแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีตทรง
ลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร มีจํานวน 6 อัน,เหล็ก
กระทุ้งมีจํานวน 2 ด้าม (จัดซื้อในราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่
ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) (กองช่าง เป็นหน่วยงานเจ้า
ของงบประมาณ)

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เท่า จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย  30  เท่า เป็น
กล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง
ตามธรรมชาติ มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35มิลลิเมตร ขนาดความ
กว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร
หรือ  1 องศา 20 ฟิลิปดา ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้ที่สุดไม่
เกิน 2 เมตร ค่าตัวคูณคงที่ 100 มีระบบอัตโนมัติโดย
ใช้ Compensator ที่มีช่วงการทํางานของระบบอัตโนมัติไม่น้อย
กว่า +/-12 ลิปดา ความละเอียดในการทําระดับใน
ระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน +/-1.5 มิลลิเมตร ความไวของระดับน้ํา
ฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดาต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่ามีจาน
องศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุกๆ 1 องศา ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตรอ่านค่ามุม
โดยตรงไม่เกิน 1 องศา อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่
เกิน 6 ลิปดา ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001 มีอุปกรณ์
ประกอบด้วย กล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้,ขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้น
ลงได้พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด,ฝาครอบเลนส์,ชุดเครื่องมือปรับ
แก้ประจํากล้อง,ไม้ STAFF จํานวน 1 ชุด (จัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2562 ณ เดือน ธันวาคม2562) (กอง
ช่าง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 2,214,200 บาท
งบบุคลากร รวม 499,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 499,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 497,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้าง ในสังกัดงานไฟฟ้าและถนน กองช่างทุกตําแหน่งตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่  26 พฤศจิกายน 2558 สําหรับตําแหน่งและอัตราที่นํามา
คํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องต้นปรากฏตาม ภาคผนวก ง. (กอง
ช่าง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ใน
สังกัดงานไฟฟ้าและถนน กองช่างทุกตําแหน่ง ที่มีสิทธิได้รับตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลัก
เกณฑ์การให้ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว สําหรับตําแหน่งและอัตราที่นํามาคํานวณตั้งงบ
ประมาณในเบื้องต้นปรากฏตามภาคผนวก ง. (กองช่าง เป็นหน่วย
งานเจ้าของงบประมาณ)
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งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาวหรือ
เมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจ วงจร
ไฟฟ้า เป็นต้น หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม่คงสภาพเดิมเช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้าปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เบรกเกอร์ เป็นต้น หรือสิ่งของที่ใช้
เป็น อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับอุปกรณ์ประกอบ หรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อม
กลาง เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้
การจําแนกให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน  2559 (กองช่าง  เป็นหน่วยงาน เจ้าของงบ
ประมาณ)
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งบลงทุน รวม 1,265,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,265,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนแก้ว
หมู่ที่ 13 (ช่วง 3 แยกดอนแก้ว-บ้านนายคณิต)

จํานวน 497,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ดอนแก้ว หมู่ที่13(ช่วง3 แยกดอนแก้ว-บ้านนายคณิต) โดย  ก่อ
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตรหนา
เฉลี่ย 0.15 เมตรความยาวไม่น้อยกว่า 212 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 848 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างขยาย
ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 15 ตารางเมตรตาม
แบบเทศบาลตําบลบ้านเขว้า นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
บ้านเขว้า (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ลําดับ
ที่ 11 หน้า 8 (กองช่าง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุดมผล
หมู่ที่ 12 (ช่วงบ้านนายไสว-บ้านนายคณิต)

จํานวน 767,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
อุดมผล หมู่ที่ 12 (ช่วงบ้านนายไสว-บ้านนายคณิต) โดยก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตรหนา
เฉลี่ย 0.15 เมตรความยาวไม่น้อยกว่า 260 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตรพร้อมรื้อถอนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร ตาม
แบบเทศบาลตําบลบ้านเขว้า นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
บ้านเขว้า (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2563 ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ลําดับ
ที่ 4 หน้า 13 (กองช่าง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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งานสวนสาธารณะ รวม 1,809,800 บาท
งบบุคลากร รวม 962,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 962,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 335,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน สําหรับ
พนักงานเทศบาล สังกัดงานสวนสาธารณะ กองช่าง ทุกตําแหน่ง
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 28 มกราคม 2559 สําหรับตําแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ใช้
คํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องต้นปรากฏตาม ภาคผนวก ข. (กอง
ช่าง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 267,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้าง และเงินปรับปรุงค่าจ้าง ของลูกจ้างประ
จํา ในสังกัดงานสวนสาธารณะ กองช่างทุกตําแหน่งตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 สําหรับตําแหน่งและ
ค่าจ้างที่นํามาคํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องต้นปรากฎตาม ภาค
ผนวก ค. (กองช่าง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน และเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้าง ในสังกัดงานสวนสาธารณะ กองช่างทุก ตําแหน่ง
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สําหรับตําแหน่งและอัตราที่นํามา
คํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องต้นปรากฏตาม ภาคผนวก ง.(กอง
ช่าง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ) 
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ใน
สังกัดงานสวนสาธารณะกองช่างทุกตําแหน่ง ที่มีสิทธิได้รับตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลัก
เกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว สําหรับตําแหน่งและอัตราที่นํามาคํานวณตั้งงบ
ประมาณในเบื้องต้นปรากฏตามภาคผนวก ง. (กองช่าง เป็นหน่วย
งานเจ้าของงบประมาณ)

งบดําเนินงาน รวม 847,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2541 และฉบับที่ 3 พ.ศ
.2549 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว
 4188 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2548 (กองช่าง เป็นหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ) 

ค่าใช้สอย รวม 432,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจ้างประชาชนทําความสะอาด ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ตัด
ตกแต่งกิ่งไม้บริเวณถนนและสวนสาธารณะในเขตเทศบาล

จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างประชาชนทํา
ความสะอาด ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ตัดตกแต่งกิ่งไม้บริเวณถนน
และสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลบ้านเขว้า จํานวน 4 คนๆ
ละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 432,000 บาท นํามา
จากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ลําดับ
ที่ 106 หน้าที่ 95 (กองช่าง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุงานบ้านงานครัว ที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
ยาว หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่นแก้วนํ้า จาน
รอง ถ้วยชาม กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า เป็นต้น หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
งานแล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายา
ดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง เป็นต้น ทั้งนี้การจําแนกให้เป็นไป
ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองช่าง เป็นหน่วย
งานเจ้าของงบประมาณ)

วัสดุการเกษตร จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุการเกษตร ที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาวหรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น จอบหมุนกระชัง สปริงเก
ลอร์ (Sprinkler) คราดพรวนดินเครื่องดักแมลง เป็นต้น หรือวัสดุ
โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คง
สภาพเดิมเช่น ปุ๋ย พืชและสัตว์ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เช่น ใบมีดเชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก เป็นต้น ทั้งนี้การ
จําแนกให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วน
ที่สุด ที่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กอง
ช่าง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,971,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,430,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,430,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,322,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้าง ในสังกัดงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองสา
ธารณสุขและุสิ่งแวดล้อม ทุกตําแหน่ง ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่  26 พฤศจิกายน 2558 สําหรับ
ตําแหน่งและอัตราที่นํามาคํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องต้น
ปรากฏตาม ภาคผนวก ง.(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ใน
สังกัดงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อมทุกตําแหน่ง ที่มีสิทธิได้รับตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว สําหรับตําแหน่งและอัตราที่นํามาคํานวณตั้งงบประมาณใน
เบื้องต้นปรากฏตามภาคผนวก ง. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม  เป็นหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ)

งบดําเนินงาน รวม 2,540,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 400,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ
พนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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ค่าใช้สอย รวม 1,400,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไปเช่น ค่าถ่ายเอกสารค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่า
ระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการดํา
เนินคดีตามคําพิพากษาค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติด
ตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ฯลฯ โดยจําแนกให้เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบ้านเขว้า(พ.ศ. 2561- 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เมืองการบริหาร ลําดับที่ 88 หน้า 90 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจ้างประชาชนเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาล
ตําบลบ้านเขว้า

จํานวน 500,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างประชาชนเก็บรวบรวมขยะมูล
ฝอยในชุมชนเทศบาลตําบลบ้านเขว้า เพื่อให้การบริหารสาธารณะ
ทันต่อความต้องการของประชาชน ป้องกันปัญหาขยะตกค้างใน
ชุมชน การแก้ไขปัญหาการว่างงานในชุมชน และกระตุ้น
เศรษฐกิจ และที่สําคัญเพื่อพัฒนาให้เทศบาลได้ปฏิบัติงานบรรลุ
ตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเป็นไป
ตาม Road map ในการบริหารจัดการขยะของจังหวัดชัยภูมิ เพื่อ
ให้เทศบาลตําบลบ้านเขว้ามีความสะอาด เป็นเมืองน่าอยู่ นํามา
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เทศบาลตําบลบ้านเข
ว้ายุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผน
งานเคหะและชุมชน หน้าที่ 92  ลําดับที่  93 (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ) 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ในกองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อมเช่น เครื่องปรับอากาศคอมพิวเตอร์ ยาน
พาหนะ ถนน รางระบายน้ํา ฯลฯเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติโดยให้มีการจําแนกให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าวัสดุ รวม 740,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุงานบ้านงานครัว ที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
ยาว หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าเช่นแก้วนํ้า จาน
รอง ถ้วยชาม กระติกนํ้าร้อนกระติกนํ้าแข็ง หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า เป็นต้น หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
งานแล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายา
ดับกลิ่น แปรงไม้กวาด เข่ง มุ้ง เป็นต้น ทั้งนี้การจําแนกให้เป็นไป
ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
ยาว หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไขควง
ประแจ แม่แรง กระจกโค้งมน กรวยจราจร สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นต้น หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้งานแล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามัน
เบรค สายไมล์ ฟิลม์กรองแสง น๊อตและสกรู เป็นต้นหรือสิ่งของที่
ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุ
งรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อม
บํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น เบาะรถยนต์ เบรค
 แบตเตอรี่ ล้อไฟหน้า ไฟเบรคกระจกมองข้างรถยนต์ หม้อ
นํ้า พวงมาลัยสายพานใบบัด เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วย
งานเจ้าของงบประมาณ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี เป็น
ต้น สําหรับยานพาหนะของเทศบาล ที่ใช้ในราชการ (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเครื่องแต่งกาย สําหรับ
ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาล
ตําบลบ้านเขว้า หรือผู้ที่เทศบาลตําบลบ้านเขว้า สั่งให้ไปปฏิบัติ
งานตามหน้าที่ให้เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนยาวหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่นเครื่อง
แบบเสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัดถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอเป็นต้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ทั้งนี้การจําแนกให้เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 2,238,900 บาท
งบลงทุน รวม 2,238,900 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,238,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองบัว หมู่ที่ 1
(ช่วงบ้านนางสมพิศ-บ้านนายสุทิน)

จํานวน 125,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองบัว  หมู่ที่ 1 (ช่วงบ้านนางสมพิศ-บ้านนายสุทิน
) โดยก่อสร้างรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.30 เมตรสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 60 เมตร พร้อมรื้อถอนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อย
กว่า 7 ตารางเมตร และก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 7 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเขว้า นํามา
จากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ยุทธศาสตร์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลําดับที่ 1 หน้า 11 (กองช่าง เป็นหน่วย
งานเจ้าของงบประมาณ)
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที1่4 (ช่วงบ้านนายพร- คอกวัวนายสมพาน)

จํานวน 475,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่14 (ช่วงบ้านนายพร- คอกวัวนายสมพาน) โดย  ก่อ
สร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตรสูง
เฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 240 เมตร พร้อมรื้อถอน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 15 ตารางเมตร และก่อ
สร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตร ตาม
แบบเทศบาลตําบลบ้านเขว้า นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
บ้านเขว้า (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2563 ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลําดับที่ 8
 หน้า 7 (กองช่าง เป็นหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 1
(ช่วงโรงฆ่าสัตว์-บ้านนายประสาน)

จํานวน 472,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 (ช่วงโรงฆ่าสัตว์-บ้านนาย
ประสาน) โดยก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.30 เมตรสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 220 เมตร พร้อมรื้อถอนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่
น้อยกว่า 47 ตารางเมตร และก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 38 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเข
ว้า นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2563 ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลําดับ
ที่ 8 หน้า 4 (กองช่าง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองเมื่อย หมู่ที่ 14
(ช่วง 4 แยกบ้าน ส.จ.หวัง- บ้านนายสมาน)

จํานวน 238,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองเมื่อย หมู่ที่ 14 (ช่วง 4 แยกบ้าน ส.จ.หวัง- บ้าน
นายสมาน) โดยก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 121 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเขว้านํามาจากแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ลําดับที่ 3 หน้า 12 (กองช่าง เป็นหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายอุดมผล  หมู่ที่ 12
(ช่วงโรงสีนายโฮม- บ้านนายสําเนียง บัวชัย)

จํานวน 197,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายอุดมผล  หมู่ที่ 12 (ช่วงโรงสีนายโฮม-บ้านนาย
สําเนียง บัวชัย) โดยก่อสร้างรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตรความยาวไม่น้อย
กว่า 93 เมตร พร้อมรื้อถอนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 29 ตารางเมตร และก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 15 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเขว้า นํามา
จากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ยุทธศาสตร์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลําดับที่ 2 หน้า 11 (กองช่าง เป็นหน่วย
งานเจ้าของงบประมาณ)
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 11 (ช่วงบ้านนายสมบุญ-บ้านนายเหลือง)

จํานวน 496,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 (ช่วงบ้านนายสมบุญ-บ้านนายเหลือง) โดยก่อ
สร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.30 เมตรความยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร พร้อมรื้อถอนผิว
จราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 23 ตารางเมตร และก่อ
สร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตร ตาม
แบบเทศบาลตําบลบ้านเขว้า นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
บ้านเขว้า (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลําดับ
ที่ 83 หน้า 6 (กองช่าง เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 2 (ช่วงบ้านนายมวล-บ้านนายสมพาน)

จํานวน 234,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 (ช่วงบ้านนายมวล-บ้านนายสมพาน) โดยก่อสร้าง
รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.30 เมตรความยาวไม่น้อยกว่า 117 เมตร พร้อมรื้อถอนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร และก่อ
สร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตรตาม
แบบเทศบาลตําบลบ้านเขว้านํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
บ้านเขว้า (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2563 ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลําดับที่ 52
 หน้า 5 (กองช่าง เป็นหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 925,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 805,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 805,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นในการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่ง
ชาติประจําปี 2564 เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ได้
รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง
หรือ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าตกแต่ง
เวที ค่าสาธารณูปโภคค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน (กรณี
มีการประกวด หรือแข่งขัน) ค่ามหรสพและหรือการแสดง ค่าใช้
จ่ายในการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 นํามาจากแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ.256 -2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม หน้า 80 ลําดับที่ 42 (กองสวัสดิการสังคม เป็นหน่วย
งานเจ้าของงบประมาณ)

โครงการชุมชนเทศบาลตําบลบ้านเขว้าร่วมใจ
กําจัดลูกน้ํายุงลาย ต้านภัยไข้เลือดออก

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็น ในการดําเนินโครงการ
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตําบลบ้านเขว้าเป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ
. 2561 - 2565)เพิ่มเติ่ม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
. 2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หน้า 52 ลําดับที่ 2 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 45,000 บาท

40,000 บาท
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เพอจายเปนคาใชจายตางๆ ทจาเปนในการรณรงคปองกนและ 
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเช่น ค่าวัคซีน และอุปกรณ์ในการฉีดค่าน้ํา 
ดื่มสําหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการและค่าวัสดุอุปกรณ์อื่
นที่จํา 
เป็น ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน 
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ ตาม 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

  0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว 
ทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านสาธารณสุขของอปท.และเป็นไป 
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก 
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบลบ้านเขว้า(พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเต่ิมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน หน้า 52 ลําดับที่ 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด 
ล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

โครงการพฒนาศกยภาพชมรมผสงอาย จานวน

เพอจายเปนคาใชจายตางๆ ทจาเปนในการดาเนนโครงการพฒนา 
ศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุการประชุมอบรม ค่า 
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า วิทยากร 
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจ้างเหมารถ ค่าใช้จ่ายใน 
การ ศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก 
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 นํามาจากแผนพัฒนาเทศ 
บาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
สังคม หน้า 79 ลําดับที่38 (กองสวัสดิการสังคม เป็นหน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ)



โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่จําเป็นในการดําเนินโครงการส่งเสริม
อาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าวิทยากร ค่า ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรม และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า(พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่อง
เที่ยว หน้า 71 ลําดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม เป็นหน่วยงานเจ้า
ของงบประมาณ)

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการ
ตลาดสดเช้า-เย็น เทศบาลตําบลบ้านเขว้า มุ่งสู่
ตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก 5 ดาวอย่างยั่งยืน

จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน ให้กับคณะผู้
บริหาร,คณะกรรมการตลาดสด, ตัวแทนผู้ประกอบ การตลาด
สด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการขยะในตลาดสดที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับ
สนุนการงดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติกในตลาดสด เพื่อยกระดับ
ตลาดสดเทศบาลตําบลบ้านเขว้า เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่า
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่ จําเป็น เพื่อ
ให้ตลาดสดของเทศบาลตําบลบ้านเขว้า สะอาด ปราศจากโรค
หรือสารปนเปื้อน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 นํามา
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบลบ้านเขว้า(พ.ศ.2561-2565
) เพิ่มเติ่มเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4 )พ.ศ. 2563ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ลําดับที่ 2
  หน้าที่ 1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ)
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โครงการอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะเทศบาลตําบลบ้านเขว้า

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นในการอบรมและศึกษาดูงาน
ให้กับกลุ่มเป้าหมายคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ผู้นําชุมชน,แกน
นําชุมชน, อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก,ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสําคัญและตระหนัก
ในการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบล
บ้านเขว้า เช่น ค่าแผ่น พับประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากรในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ
.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติ่ม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
หน้า 53 ลําดับที่ 5 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วย
งานเจ้าของงบประมาณ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอุดหนุนชุมชนหมู่ที่ 1 ในการดําเนินโครงการตามแนวทาง
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 1 ใน
การดําเนินโครงการตาพระราชดําริด้านสาธารณสุขตามความ
เหมาะสมกับปัญหาและบริบทพื้นที่ชุมชน ตามหนังสือด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณ
สุข ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์และแข็งแรงอย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง (ตั้งจ่ายอุดหนุนคิดเป็นร้อยละ 0.904 ของรายได้จริงปีงบ
ประมาณ 2562 ไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้รายละเอียดตาม
ภาคผนวก จ.) นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบลบ้านเข
ว้า (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติ่มเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หน้า 53 ลําดับที่ 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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โครงการอุดหนุนชุมชนหมู่ที่ 11 ในการดําเนินโครงการตามแนวทาง
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 11 ใน
การดําเนินโครงการตาพระราชดําริด้านสาธารณสุขตามความ
เหมาะสมกับปัญหาและบริบทพื้นที่ชุมชน ตามหนังสือด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณ
สุข ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์และแข็งแรงอย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง (ตั้งจ่ายอุดหนุนคิดเป็นร้อยละ 0.904 ของรายได้จริงปีงบ
ประมาณ 2562 ไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้รายละเอียดตาม
ภาคผนวก จ.) นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบลบ้านเข
ว้า (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติ่มเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หน้า 53 ลําดับที่ 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

โครงการอุดหนุนชุมชนหมู่ที่ 12 ในการดําเนินโครงการตามแนวทาง
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 12 ใน
การดําเนินโครงการตาพระราชดําริด้านสาธารณสุขตามความ
เหมาะสมกับปัญหาและบริบทพื้นที่ชุมชน ตามหนังสือด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณ
สุข ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์และแข็งแรงอย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง (ตั้งจ่ายอุดหนุนคิดเป็นร้อยละ 0.904 ของรายได้จริงปีงบ
ประมาณ 2562 ไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้รายละเอียดตาม
ภาคผนวก จ.) นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบลบ้านเข
ว้า (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติ่มเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หน้า 53 ลําดับที่ 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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โครงการอุดหนุนชุมชนหมู่ที่ 13 ในการดําเนินโครงการตามแนวทาง
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 13 ใน
การดําเนินโครงการตาพระราชดําริด้านสาธารณสุขตามความ
เหมาะสมกับปัญหาและบริบทพื้นที่ชุมชน ตามหนังสือด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณ
สุข ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์และแข็งแรงอย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง (ตั้งจ่ายอุดหนุนคิดเป็นร้อยละ 0.904 ของรายได้จริงปีงบ
ประมาณ 2562 ไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้รายละเอียดตาม
ภาคผนวก จ.) นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบลบ้านเข
ว้า (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติ่มเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หน้า 53 ลําดับที่ 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

โครงการอุดหนุนชุมชนหมู่ที่ 14 ในการดําเนินโครงการตามแนวทาง
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 14 ใน
การดําเนินโครงการตาพระราชดําริด้านสาธารณสุขตามความ
เหมาะสมกับปัญหาและบริบทพื้นที่ชุมชน ตามหนังสือด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณ
สุข ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์และแข็งแรงอย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง (ตั้งจ่ายอุดหนุนคิดเป็นร้อยละ 0.904 ของรายได้จริงปีงบ
ประมาณ 2562 ไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้รายละเอียดตาม
ภาคผนวก จ.) นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบลบ้านเข
ว้า (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติ่มเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หน้า 53 ลําดับที่ 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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โครงการอุดหนุนชุมชนหมู่ที่ 2 ในการดําเนินโครงการตามแนวทาง
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 2 ใน
การดําเนินโครงการตาพระราชดําริด้านสาธารณสุขตามความ
เหมาะสมกับปัญหาและบริบทพื้นที่ชุมชน ตามหนังสือด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณ
สุข ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์และแข็งแรงอย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง (ตั้งจ่ายอุดหนุนคิดเป็นร้อยละ 0.904 ของรายได้จริงปีงบ
ประมาณ 2562 ไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้รายละเอียดตาม
ภาคผนวก จ.) นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบลบ้านเข
ว้า (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติ่มเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หน้า 53 ลําดับที่ 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “บ้านเขว้าเกมส์” ต้านยาเสพติด จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา“บ้านเขว้าเกมส์” ต้านยา
เสพติด เช่น ค่าเช่าและหรือค่าเตรียมสนามแข่งขันค่าอุปกรณ์
กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าที่ จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทํา
เกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือ
ของรางวัลที่มอบให้กับผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น การ
จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ริ้วขบวน ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
เวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์กีฬาสําหรับฝึกเตรียมความพร้อมของนัก
กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น ตลอดจน ค่าใช้จ่าย
อื่น ที่จําเป็นในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 กําหนด นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบ้านเขว้า(2561-2565) ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด หน้า 99 ลําดับที่ 122  (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 780,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 660,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นในการจัดงานเทศกาลวัน
อาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา ค่ารับรองผู้ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ เช่น ค่าเช่า
เครื่องเสียงหรือเวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยค่า
ตกแต่งเวที ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่ง
ขัน (กรณีมีการประกวดหรือแข่งขัน) ค่ามหรสพและหรือการ
แสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 กําหนด นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม  หน้าที่ 81 ลําดับที่ 45 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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โครงการจัดงานประจําปีเจ้าพ่อพญาแลอําเภอบ้านเขว้า จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นในการจัดงานประจําปีเจ้าพ่อ
พญาแลอําเภอบ้านเขว้า เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้
ได้รับเชิญมาร่วมงาน และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ เช่นค่าเช่าเครื่องเสียงหรือ
เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าตกแต่งเวที ค่า
สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน (กรณีมีการ
ประกวดหรือแข่งขัน) ค่ามหรสพและหรือการแสดงค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์งานตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นใน
การจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 กําหนดนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ
.2561-2565)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
หน้าที่ 71 ลําดับที่ 1 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล อําเภอบ้านเข
ว้า(เดือนหก)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นในการจัดงานประเพณีบวง
สรวงเจ้าพ่อพญาแล อําเภอบ้านเขว้า(เดือนหก)เช่น ค่าใช้จ่ายพิธี
ทางศาสนา ค่ารับรองผู้ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ เช่น ค่าเช่า
เครื่องเสียงหรือเวทีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยค่า
ตกแต่งเวที ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่ง
ขัน (กรณีมีการประกวดหรือแข่งขัน) ค่ามหรสพและหรือการ
แสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 กําหนด นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ. 2561- 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม  หน้าที่ 81 ลําดับที่ 46 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมเป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนด่าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นในการจัดงานประเพณีบวง
สรวงศาลเจ้าพ่อขุนด่านเช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้
ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ เช่นค่าเช่าเครื่องเสียงหรือ
เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าตกแต่งเวที ค่า
สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน (กรณีมีการ
ประกวดหรือแข่งขัน) ค่ามหรสพและหรือการแสดง ค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
ในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 กําหนด นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ
.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม หน้าที่ 81ลําดับ
ที่ 47 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้า
ของงบประมาณ)

โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลวงภักดี (เจ้าพ่อดอน
แก้ว)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นในการจัดงานประเพณีบวง
สรวงศาลเจ้าพ่อหลวงภักดี (เจ้าพ่อดอนแก้ว) เช่นค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา ค่ารับรองผู้ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ เช่น ค่าเช่า
เครื่องเสียงหรือเวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย ค่าตกแต่งเวที ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน (กรณีมีการประกวดหรือแข่งขัน) ค่ามหรสพ
และหรือการแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดงาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 กําหนด นํามา
จากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม  ลําดับ
ที่ 48 หน้าที่ 81 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นหน่วย
งานเจ้าของงบประมาณ)
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นในการจัดงานประเพณีลอย
กระทง เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ได้รับเชิญมาร่วม
งานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียงหรือเวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัยค่าตกแต่งเวที ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้
จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน (กรณีมีการประกวดหรือแข่ง
ขัน) ค่ามหรสพและหรือการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 กําหนด นํามา
จากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม  ลําดับ
ที่ 49 หน้าที่ 81  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ) 

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นในการจัดงานประเพณี
สงกรานต์เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ได้รับเชิญมา
ร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียงหรือเวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัยค่าตกแต่งเวที ค่าาธารณูปโภค ค่าใช้จ่าย
ในการประกวดหรือแข่งขัน (กรณีมีการประกวดหรือแข่งขัน) ค่า
มหรสพและหรือการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ จําเป็นในการจัดงาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 กําหนด นํามา
จากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ลําดับ
ที่ 50 หน้าที่ 81 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหน่วย
งานเจ้าของงบประมาณ) 
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โครงการจัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นในการจัดงานทําบุญตักบาตร
วันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ได้รับเชิญมา
ร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียงหรือเวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย ค่าตกแต่งเวที ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้
จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน (กรณีมีการประกวดหรือแข่ง
ขัน) ค่ามหรสพและหรือการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งานตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดงาน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 กําหนด นํามา
จากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ
. 2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม หน้าที่ 82 ลําดับ
ที่ 51 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้า
ของงบประมาณ)

โครงการส่งเสริม เผยแพร่อัตลักษณ์ศิลป
วัฒนธรรมท้องถิ่นเทศบาลตําบลบ้านเขว้า
เข้าร่วมงานเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการนําประชาชนเข้าร่วมงานฉลอง
อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายใน
การจัดขบวนแห่ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น ค่าน้ําดื่ม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ผ้าไหมซึ่งเป็นอัต
ลักษณ์ของบ้านเขว้า และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงานของ
บ้านเขว้า ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวและซื้อผ้าไหมสร้างรายได้
ให้กับชุมชน นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ลําดับที่ 4 หน้าที่ 3 (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอุดหนุนวัดเจริญผล ในการจัดงานประเพณีวันกตัญญู ปิด
ทองสรงน้ําหลวงพ่อโพธิ์

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดเจริญผล ในการจัดงานประเพณีวัน
กตัญญู ปิดทองสรงน้ําหลวงพ่อโพธิ์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เห็นความสําคัญของ จารีตประเพณี ร่วมกันอนุรักษ์ บํารุงรักษาให้
คงอยู่สืบไป และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ได้ทํากิจกรรมร่วม
กันก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ภายในชุมชน นํามาจากแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสังคม หน้าที่ 82 ลําดับที่ 54 (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ) 

โครงการอุดหนุนวัดปทุมาวาส ในการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดปทุมาวาสในการจัดงานประเพณีบุญ
เดือนสามฉลองรอยพระพุทธบาทจําลอง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเห็นความสําคัญของ จารีต ประเพณี ร่วมกันอนุรักษ์
บํารุงรักษา ให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ได้
ทํากิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ภายในชุมชน
นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม หน้าที่ 82 ลําดับ
ที่ 52 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ)

โครงการอุดหนุนวัดมัชฌิมาวาส  ในการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก 
(บุญบั้งไฟ)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดมัชฌิมาวาสในการจัดงานประเพณีบุญ
เดือนหก(บุญบั้งไฟ) ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสําคัญ
ของ จารีต ประเพณี ร่วมกันอนุรักษ์ บํารุงรักษาให้คงอยู่สืบ
ไป และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ได้ทํากิจกรรมร่วมกันก่อให้
เกิดความรัก ความสามัคคี ภายในชุมชน นํามาจากแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม หน้าที่ 82 ลําดับที่ 55 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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โครงการอุดหนุนวัดศาลาลอย ในการจัดงานประเพณีบุญเทศน์
มหาชาติ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดศาลาลอยในการจัดงานประเพณีบุญ
เทศน์มหาชาติทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสําคัญ
ของ จารีต ประเพณี ร่วมกันอนุรักษ์บํารุงรักษา ให้คงอยู่สืบ
ไป และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ได้ทํากิจกรรมร่วมกันก่อให้
เกิดความรัก ความสามัคคี ภายในชุมชนนํามาจากแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม หน้าที่ 82 ลําดับที่ 53 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมเป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทั่วไป เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ฯลฯ โดยจําแนกให้เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เป็นหน่วย
งานเจ้าของงบประมาณ)

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:33:58 หน้า : 117/128

191 



ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุงานบ้านงานครัว ที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
ยาว หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าเช่นแก้วนํ้า จาน
รอง ถ้วยชาม กระติกนํ้าร้อนกระติกนํ้าแข็ง หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระทะไฟฟ้าเป็นต้น หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
งานแล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายา
ดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง เป็นต้น ทั้งนี้การจําแนกให้เป็น
ไป ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 1,881,400 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างในสังกัดงานโรงฆ่าสัตว์  กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม ทุกตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราการจ้างและการให้
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่4) ลง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สําหรับตําแหน่งและอัตราที่นํามา
คํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องต้นตาม ภาคผนวก ง. (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ) 
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ใน
สังกัดงานงานโรงฆ่าสัตว์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทุกตําแห
น่งที่มีสิทธิได้รับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์การให้ พนักงาน ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับตําแหน่ง
และอัตราที่นํามาคํานวณตั้ง งบประมาณในเบื้องต้นปรากฏ
ตาม ภาคผนวก ง. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ)

งบดําเนินงาน รวม 1,746,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 98,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่หรือสัตวแพทย์ที่ทํา
การตรวจสัตว์และซากสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตําบลบ้านเข
ว้าในอัตราที่ กระทรวงมหาดไทยกําหนดนํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลตําบลบ้านเขว้า(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมแผนงานการพาณิชย์ หน้า 77 ลําดับที่ 28 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ
พนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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ค่าใช้สอย รวม 992,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูลค่า
ระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษาค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งฟฟ้า ค่าติด
ตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ฯลฯ โดยจําแนกให้เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์
ของเทศบาลจํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 9,000 บาทจําน
วน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาทตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการ
บริหาร หน้าที่ 89 ลําดับที่ 82 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:33:58 หน้า : 120/128

194 



จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานในการฆ่าสัตว์ ชําแหละเนื้อสัตว์ จํานวน 864,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชน โดยมีหน้าที่ในการฆ่า
สัตว์ ชําแหละเนื้อสัตว์ ฯลฯในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลบ้านเข
ว้า จํานวน 6 คน ในอัตราเดือนละ 12,000 บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 864,000 บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบลบ้านเขว้า(พ.ศ
.2561-2565)เพิ่มเติ่มเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม แผนงานการ
พาณิชย์ หน้า 55 ลําดับที่ 7 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาวหรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไมโครโฟนขาตั้ง
ไมโครโฟน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจงจร
ไฟฟ้า เป็นต้น หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เบรกเกอร์ เป็นต้น หรือสิ่งของ
ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สําหรับอุปกรณ์
ประกอบ หรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็น การซ่อมบํารุงปกติ หรือค่า
ซ่อมกลาง เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ เป็น
ต้น ทั้งนี้การจําแนกให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ งานบ้านงานครัว ที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
ยาว หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าเช่นแก้วนํ้า จาน
รอง ถ้วยชาม กระติกนํ้าร้อนกระติกนํ้าแข็ง หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า เป็นต้น หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
งานแล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คงสภาพเดิมเช่น ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับ
กลิ่น แปรงไม้กวาด เข่ง มุ้ง เป็นต้น ทั้งนี้การจําแนกให้เป็นไปตาม
หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ก๊าส
 เป็นต้น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเครื่องแต่งกาย สําหรับ
ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาล
ตําบลบ้านเขว้า หรือผู้ที่เทศบาลตําบลบ้านเขว้า สั่งให้ไปปฏิบัติ
งานตามหน้าที่ให้เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนยาว หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าเช่นเครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวกผ้าผูกคอ เป็นต้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ทั้งนี้การจําแนกให้เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 276,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงฆ่าสัตว์ หรืออาคารสถานที่ใน
ความดูแลของโรงสัตว์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาของโรงฆ่าสัตว์(กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อมเป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

งบลงทุน รวม 15,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น ขนาด 22 นิ้วขา
ตั้ง 3 ขากําลังไฟฟ้า180 วัตต์ / 200 โวลต์ ระดับความ
แรง 3 ระดับขนาด 60 x 60 x 150 ซ.ม. จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 2,500 บาท (จัดซื้อในราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็นแบบถังคว่ํา จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้ทําน้ําเย็นแบบถังคว่ํา แบบตั้ง
พื้น จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาทสามารถทําน้ําเย็น ได้ไม่
น้อยกว่า 4 ลิตร ต่อ 1 ชั่วโมง ควบคุมอณุ
หภูมิ โดย Thermostat คอมเพรสเซอร์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 79 วัตด์:1/10 แรงม้าและได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (จัด
ซื้อในราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้กําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วย
งานเจ้าของงบประมาณ)
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ชุดหัวแก๊ส ขนาด 10 นิ้ว จํานวน 6,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดหัวแก๊ส ขนาด KB10 
ขนาด 10 นิ้ว จํานวน 4 หัวๆละ 1,600 บาท (จัดซื้อในราคาท้อง
ตลาด เนื่องจากไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 21,039,500 บาท

งบกลาง รวม 21,039,500 บาท
งบกลาง รวม 21,039,500 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 816,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินต้น ให้กับกองทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล ตามสัญญากู้เงิน ดังนี้
1.  สัญญาเงินกู้เลขที่ 1459/26/2558 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558
 วงเงินกู้ 6,970,000 บาท กู้เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกนํ้าดับเพลิง
แบบอเนกประสงค์และซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย มีระยะ
ส่งใช้คืนภายใน 10 ปี โดยชําระเงินต้น งวดที่ 6 เป็นเงินทั้ง
สิ้น 704,834.75 บาท ตั้งไว้ 704,900 บาท
2.  สัญญาเงินกู้เลขที่ 1459/62/2558 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558
 วงเงินกู้ 1,100,925 บาทกู้เพื่อจัดซื้อที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหานํ้าเสีย
มีระยะส่งใช้คืนภายในกําหนด 10 ปี โดยชําระเงินต้นงวดที่ 6
 เป็นเงิน 111,330.02 บาท ตั้งไว้ 111,400 บาท  
(สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงาน เจ้าของงบประมาณ)
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ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 130,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้ดอกเบี้ย ให้กับกองทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล ตามสัญญากู้เงิน ดังนี้
1.  สัญญาเงินกู้เลขที่ 1459/26/2558 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558
 วงเงินกู้ 6,970,000 บาท กู้เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกนํ้าดับเพลิง
แบบอเนกประสงค์และซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย มีระยะ
ส่งใช้คืนภายในกําหนด 10 ปีโดยชําระดอกเบี้ย งวดที่ 6 เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 112,216.90 บาท ตั้งไว้ 112,300 บาท
2.  สัญญาเงินกู้เลขที่ 1459/62/2558 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558
 วงเงินกู้ 1,100,925 บาทกู้เพื่อจัดซื้อที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหานํ้าเสีย
มีระยะส่งใช้คืนภายในกําหนด 10 ปี โดยชําระดอกเบี้ยงวดที่ 6
 เป็นเงิน 17,731.98 บาท  ตั้งไว้ 17,800 บาท
(สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงาน เจ้าของงบประมาณ)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 345,300 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ตามเกณฑ์ในพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม อัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการ
ครองชีพของพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านเขว้าทุก
คน สําหรับค่าตอบแทนที่นํามาคํานวณตั้งงบประมาณ ปราก
ฎตาม ภาคผนวก ง.(สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของงบ
ประมาณ)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,100 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตรา 2 ของค่า
จ้าง ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่  24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (สํานักปลัดเทศบาล เป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 14,205,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โครงการสร้างหลักประกันราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ สําหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ และได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว
กับเทศบาลตําบลบ้านเขว้า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ในอัตราตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2555 เรื่องการกําหนดอัตราเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นํา
มาจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า(พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม หน้า 83 ลําดับที่ 57 (กอง
สวัสดิการสังคม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,248,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ โครงการสนับสนุนการเสริม
สร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ สําหรับผู้
พิการหรือ ทุพพลภาพที่มีสิทธิ และได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วกับเทศ
บาลตําบลบ้านเขว้า โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปได้รับใน
อัตราคนละ 800 บาทต่อเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน
ที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปี คน
ละ 1,000 บาทต่อเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน
ที่ 28 เมษายน 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 นํามาจากแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม หน้า 83 ลําดับที่ 58 (กองสวัสดิการสังคมเป็นหน่วยงานเจ้า
ของงบประมาณ)
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสําหรับผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้
รับรองและ ทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูก
ทอดทิ้งขาดผู้ อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้ ในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 นํามาจากแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม หน้า 83 ลําดับที่ 59 (กองสวัสดิการสังคม เป็นหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ)

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวม หรือกรณีการป้องกันและ
ยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณ
ภัย (สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจรสามเหลี่ยมหยุดจรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจรแผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใส่น้ํา เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ
เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบ้านเขว้า (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม ลําดับที่ 92 หน้า 91 (สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้า
ของงบประมาณ)
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ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 61,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท
.) ที่ ส.ท.ท. 531/2555  เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ
ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ส.ท.ท.) (สํานัก
ปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศ
บาลตําบลบ้านเขว้าตามหนังสือที่ มท 0891.3/ว2199  ลงวัน
ที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือที่ มท 0891.3/ว 1514 ลง
วันที่ 26  กรกฎาคม 2554 นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
บ้านเขว้า (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม แผน
งานงบกลาง หน้า 83 ลําดับที่ 56 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อมเป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ) 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 738,100 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการ
รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน (สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานเจ้า
ของงบประมาณ)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 130,100

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัด
จราจร

20,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

61,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

คาชําระหนี้เงินต้น 816,300

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

345,300

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,205,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,100

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

738,100

สํารองจาย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,248,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 130,100

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัด
จราจร

20,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

61,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

คาชําระหนี้เงินต้น 816,300

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

345,300

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,205,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,100

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

738,100

สํารองจาย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,248,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 2,779,000 158,400 1,118,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 24,000 67,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

12,000 169,400 1,100 50,500

เงินเดือนพนักงาน 1,239,600 1,201,400 2,128,700 2,983,500

เงินวิทยฐานะ 252,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 267,300

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 103,200 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 35,000 50,000 50,000

คาเบี้ยประชุม

เงินชวยเหลือบุตร 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

180,000 180,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,200 1,555,200

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

207,400 207,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,800 725,800

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,292,400 1,403,300 6,859,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 151,200 242,400

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

79,800 24,000 336,800

เงินเดือนพนักงาน 369,500 5,597,800 13,520,500

เงินวิทยฐานะ 252,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 531,000 233,000 1,031,300

เงินประจําตําแหนง 229,200 458,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 172,000 347,000

คาเบี้ยประชุม 20,000 20,000

เงินชวยเหลือบุตร 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

48,000 120,000

คาเชาบ้าน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000 400,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการใน
การสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์ และขึ้นทะเบียน
สัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

10,000

คาจ้างเหมาบริการอื่น
ทั่วไป

70,000 1,190,000 50,000 40,000 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

30,000 97,700 295,700

คาเชาบ้าน 120,000 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

80,000 530,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการใน
การสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์ และขึ้นทะเบียน
สัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

10,000

คาจ้างเหมาบริการอื่น
ทั่วไป

50,000 160,000 1,630,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาเอกชนเพื่อ
ทําความสะอาด

คาจ้างเหมาเอกชนเพื่อ
เสริมการปฏิบัติงาน

108,000 432,000 540,000 216,000 324,000

จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติ
งานในการฆาสัตว์ 
ชําแหละเนื้อสัตว์

864,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 50,000 50,000 100,000

โครงการเกษตรน้อย
เรียนรู้อยูอยางพอเพียง

10,000

โครงการแก้ไขปรับปรุง
และทบทวนแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า 
(พ.ศ.2561-2565)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาเอกชนเพื่อ
ทําความสะอาด

216,000 216,000

คาจ้างเหมาเอกชนเพื่อ
เสริมการปฏิบัติงาน

216,000 432,000 2,268,000

จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติ
งานในการฆาสัตว์ 
ชําแหละเนื้อสัตว์

864,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

200,000 200,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 100,000 400,000

โครงการเกษตรน้อย
เรียนรู้อยูอยางพอเพียง

10,000

โครงการแก้ไขปรับปรุง
และทบทวนแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า 
(พ.ศ.2561-2565)

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการคลินิกกองคลัง
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
เคลื่อนที่

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬา “บ้านเขว้าเกมส์” 
ต้านยาเสพติด

60,000

โครงการจัดงานเทศกาล
วันอาสาฬหบูชาและ
เทศกาลวันเข้าพรรษา

100,000

โครงการจัดงานเนื่องใน
วันท้องถิ่นไทย

โครงการจัดงาน
ประจําปีเจ้าพอพญาแล
อําเภอบ้านเขว้า

120,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวงเจ้า
พอพญาแล อําเภอบ้าน
เขว้า(เดือนหก)

30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวงศาล
เจ้าพอขุนดาน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการคลินิกกองคลัง
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
เคลื่อนที่

5,000 5,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬา “บ้านเขว้าเกมส์” 
ต้านยาเสพติด

60,000

โครงการจัดงานเทศกาล
วันอาสาฬหบูชาและ
เทศกาลวันเข้าพรรษา

100,000

โครงการจัดงานเนื่องใน
วันท้องถิ่นไทย

10,000 10,000

โครงการจัดงาน
ประจําปีเจ้าพอพญาแล
อําเภอบ้านเขว้า

120,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวงเจ้า
พอพญาแล อําเภอบ้าน
เขว้า(เดือนหก)

30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวงศาล
เจ้าพอขุนดาน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวงศาล
เจ้าพอหลวงภักดี (เจ้า
พอดอนแก้ว)

30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

130,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

130,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 100,000

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรม
นาถบพิตร
และวันพอแหงชาติ

80,000

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง

80,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:34:53 หน้า : 11/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวงศาล
เจ้าพอหลวงภักดี (เจ้า
พอดอนแก้ว)

30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

130,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

130,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 100,000

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรม
นาถบพิตร
และวันพอแหงชาติ

80,000

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง

80,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:34:53 หน้า : 12/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกร
ณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

200,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินี

120,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

100,000

โครงการจัดงานวันปิยม
หาราช

10,000

โครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุแหงชาติ

100,000

โครงการจัดงานวันสง
ท้ายปีเกาต้อนรับปีใหม

10,000

โครงการจ้างประชาชน
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
ในชุมชนเทศบาลตําบล
บ้านเขว้า

500,400

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:34:53 หน้า : 13/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกร
ณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

200,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินี

120,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

100,000

โครงการจัดงานวันปิยม
หาราช

10,000

โครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุแหงชาติ

100,000

โครงการจัดงานวันสง
ท้ายปีเกาต้อนรับปีใหม

10,000

โครงการจ้างประชาชน
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
ในชุมชนเทศบาลตําบล
บ้านเขว้า

500,400

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:34:53 หน้า : 14/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างประชาชน
ทําความสะอาด ปรับ
ปรุงสภาพภูมิทัศน์ ตัด
ตกแตงกิ่งไม้บริเวณถนน
และสวนสาธารณะใน
เขตเทศบาล

432,000

โครงการชุมชนเทศบาล
ตําบลบ้านเขว้ารวมใจ
กําจัดลูกน้ํายุงลาย ต้าน
ภัยไข้เลือดออก

200,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:34:53 หน้า : 15/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างประชาชน
ทําความสะอาด ปรับ
ปรุงสภาพภูมิทัศน์ ตัด
ตกแตงกิ่งไม้บริเวณถนน
และสวนสาธารณะใน
เขตเทศบาล

432,000

โครงการชุมชนเทศบาล
ตําบลบ้านเขว้ารวมใจ
กําจัดลูกน้ํายุงลาย ต้าน
ภัยไข้เลือดออก

200,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

350,000 350,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:34:53 หน้า : 16/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

45,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลปี
ใหม

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานต์

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:34:53 หน้า : 17/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

45,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลปี
ใหม

10,000 10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานต์

10,000 10,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:34:53 หน้า : 18/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ

40,000

โครงการรณรงค์ต้านยา
เสพติด

โครงการรณรงค์ปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

โครงการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาล

โครงการสงเสริม เผย
แพรอัตลักษณ์ศิลป
วัฒนธรรมท้องถิ่น
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
เข้ารวมงานเจ้าพอพญา
แลจังหวัดชัยภูมิ

100,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้ให้แก
ประชาชน

50,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:34:53 หน้า : 19/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

70,000 70,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ

40,000

โครงการรณรงค์ต้านยา
เสพติด

50,000 50,000

โครงการรณรงค์ปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

50,000 50,000

โครงการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาล

600,000 600,000

โครงการสงเสริม เผย
แพรอัตลักษณ์ศิลป
วัฒนธรรมท้องถิ่น
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
เข้ารวมงานเจ้าพอพญา
แลจังหวัดชัยภูมิ

100,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้ให้แก
ประชาชน

50,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:34:53 หน้า : 20/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริการสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)

153,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

25,800

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คา
เครื่องแบบนักเรียน)

18,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คา
หนังสือเรียน)

12,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:34:53 หน้า : 21/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริการสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)

153,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

25,800

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คา
เครื่องแบบนักเรียน)

18,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คา
หนังสือเรียน)

12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คา
อุปกรณ์การเรียน)

12,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(คาอาหารกลาง
วัน)

441,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อเสริม
สร้างธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงาน

โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
จัดการ
ตลาดสดเช้า-เย็น 
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า 
มุงสู
ตลาดสดนาซื้อระดับดี
มาก 5 ดาวอยางยั่งยืน

170,000

โครงการอบรมเยาวชน
หางไกลปลอดภัยยาเสพ
ติด

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:34:53 หน้า : 23/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คา
อุปกรณ์การเรียน)

12,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(คาอาหารกลาง
วัน)

441,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อเสริม
สร้างธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงาน

10,000 10,000

โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
จัดการ
ตลาดสดเช้า-เย็น 
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า 
มุงสู
ตลาดสดนาซื้อระดับดี
มาก 5 ดาวอยางยั่งยืน

170,000

โครงการอบรมเยาวชน
หางไกลปลอดภัยยาเสพ
ติด

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะ
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า

200,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 650,000 50,000 40,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 110,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 30,000 60,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 450,000 10,000 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000 620,000

วัสดุกีฬา 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000 70,000 30,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000 10,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,130,700

วัสดุการเกษตร 400,000 20,000

วัสดุกอสร้าง 200,000 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะ
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า

200,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน

10,000 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 70,000 260,000 1,090,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000 120,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 70,000 100,000 280,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 250,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 510,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 120,000 160,000 1,200,000

วัสดุกีฬา 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 110,000 310,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

60,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,130,700

วัสดุการเกษตร 420,000

วัสดุกอสร้าง 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 50,000 60,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:34:53 หน้า : 26/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 50,000 60,000 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

8,400 20,000 20,000 55,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 180,000 24,000 40,000

คาไฟฟ้า 96,000 156,000 70,000 100,000

คาบริการไปรษณีย์

คาบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 1,800 3,600

พัดลมอุตสาหกรรมตั้ง
พื้น ขนาด 22 นิ้ว

5,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ชุดสํารวจความเข้มเหลว
ของคอนกรีต

5,800

แบบหลอคอนกรีต 6,200

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อ
แข็ง)

9,500

เครื่องทําน้ําเย็นแบบถัง
คว่ํา

4,000

ชุดหัวแก๊ส ขนาด 10 
นิ้ว

6,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 200,000 410,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

67,000 170,400

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 50,000 294,000

คาไฟฟ้า 422,000 844,000

คาบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 1,800 7,200

พัดลมอุตสาหกรรมตั้ง
พื้น ขนาด 22 นิ้ว

5,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ชุดสํารวจความเข้มเหลว
ของคอนกรีต

5,800

แบบหลอคอนกรีต 6,200

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อ
แข็ง)

9,500

เครื่องทําน้ําเย็นแบบถัง
คว่ํา

4,000

ชุดหัวแก๊ส ขนาด 10 
นิ้ว

6,400

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:34:53 หน้า : 28/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถจักรยานยนต์ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา

44,800

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ ขนาดกําลัง
ขยาย 30 เทา

34,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายดอนแก้ว
หมูที่ 13 (ชวง 3 แยก
ดอนแก้ว-บ้านนาย
คณิต)

497,800

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายอุดมผล
หมูที่ 12 (ชวงบ้านนาย
ไสว-บ้านนายคณิต)

767,400

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:34:53 หน้า : 29/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถจักรยานยนต์ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา

44,800

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ ขนาดกําลัง
ขยาย 30 เทา

34,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายดอนแก้ว
หมูที่ 13 (ชวง 3 แยก
ดอนแก้ว-บ้านนาย
คณิต)

497,800

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายอุดมผล
หมูที่ 12 (ชวงบ้านนาย
ไสว-บ้านนายคณิต)

767,400

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:34:53 หน้า : 30/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คอนกรีต
เสริมเหล็ก
สายหนองบัว หมูที่ 1
(ชวงบ้านนางสม
พิศ-บ้านนายสุทิน)

125,100

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คอนกรีต
เสริมเหล็ก
หมูที่14 (ชวงบ้านนาย
พร- คอกวัวนายสม
พาน)

475,800

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก
สายบ้านใหม หมูที่ 1
(ชวงโรงฆาสัตว์-บ้าน
นายประสาน)

472,300

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก
สายหนองเมื่อย หมูที่ 
14
(ชวง 4 แยกบ้าน ส.จ
.หวัง- บ้านนายสมาน)

238,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:34:53 หน้า : 31/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คอนกรีต
เสริมเหล็ก
สายหนองบัว หมูที่ 1
(ชวงบ้านนางสม
พิศ-บ้านนายสุทิน)

125,100

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คอนกรีต
เสริมเหล็ก
หมูที่14 (ชวงบ้านนาย
พร- คอกวัวนายสม
พาน)

475,800

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก
สายบ้านใหม หมูที่ 1
(ชวงโรงฆาสัตว์-บ้าน
นายประสาน)

472,300

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก
สายหนองเมื่อย หมูที่ 
14
(ชวง 4 แยกบ้าน ส.จ
.หวัง- บ้านนายสมาน)

238,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:34:53 หน้า : 32/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก
สายอุดมผล  หมูที่ 12
(ชวงโรงสีนายโฮม- บ้าน
นายสําเนียง บัวชัย)

197,400

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก
หมูที่ 11 (ชวงบ้านนาย
สมบุญ-บ้านนายเหลือง)

496,300

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก
หมูที่ 2 (ชวงบ้านนาย
มวล-บ้านนายสมพาน)

234,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการบริหาร
งานของสถานที่กลาง
ศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นอําเภอบ้านเขว้า

เงินอุดหนุนเอกชน

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:34:53 หน้า : 33/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก
สายอุดมผล  หมูที่ 12
(ชวงโรงสีนายโฮม- บ้าน
นายสําเนียง บัวชัย)

197,400

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก
หมูที่ 11 (ชวงบ้านนาย
สมบุญ-บ้านนายเหลือง)

496,300

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก
หมูที่ 2 (ชวงบ้านนาย
มวล-บ้านนายสมพาน)

234,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการบริหาร
งานของสถานที่กลาง
ศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นอําเภอบ้านเขว้า

35,000 35,000

เงินอุดหนุนเอกชน

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:34:53 หน้า : 34/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนชุมชน
หมูที่ 1 ในการดําเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

20,000

โครงการอุดหนุนชุมชน
หมูที่ 11 ในการดําเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

20,000

โครงการอุดหนุนชุมชน
หมูที่ 12 ในการดําเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

20,000

โครงการอุดหนุนชุมชน
หมูที่ 13 ในการดําเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

20,000

โครงการอุดหนุนชุมชน
หมูที่ 14 ในการดําเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

20,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:34:53 หน้า : 35/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนชุมชน
หมูที่ 1 ในการดําเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

20,000

โครงการอุดหนุนชุมชน
หมูที่ 11 ในการดําเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

20,000

โครงการอุดหนุนชุมชน
หมูที่ 12 ในการดําเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

20,000

โครงการอุดหนุนชุมชน
หมูที่ 13 ในการดําเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

20,000

โครงการอุดหนุนชุมชน
หมูที่ 14 ในการดําเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

20,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:34:53 หน้า : 36/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนชุมชน
หมูที่ 2 ในการดําเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

20,000

โครงการอุดหนุนวัด
เจริญผล ในการจัดงาน
ประเพณีวันกตัญญู ปิด
ทองสรงน้ําหลวงพอโพธิ์

30,000

โครงการอุดหนุนวัดปทุ
มาวาส ในการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนสาม

30,000

โครงการอุดหนุนวัด
มัชฌิมาวาส  ในการจัด
งานประเพณีบุญเดือน
หก (บุญบั้งไฟ)

30,000

โครงการอุดหนุนวัด
ศาลาลอย ในการจัด
งานประเพณีบุญเทศน์
มหาชาติ

30,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียนบ้าน
เขว้าศึกษา

1,108,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:34:53 หน้า : 37/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนชุมชน
หมูที่ 2 ในการดําเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

20,000

โครงการอุดหนุนวัด
เจริญผล ในการจัดงาน
ประเพณีวันกตัญญู ปิด
ทองสรงน้ําหลวงพอโพธิ์

30,000

โครงการอุดหนุนวัดปทุ
มาวาส ในการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนสาม

30,000

โครงการอุดหนุนวัด
มัชฌิมาวาส  ในการจัด
งานประเพณีบุญเดือน
หก (บุญบั้งไฟ)

30,000

โครงการอุดหนุนวัด
ศาลาลอย ในการจัด
งานประเพณีบุญเทศน์
มหาชาติ

30,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียนบ้าน
เขว้าศึกษา

1,108,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:34:53 หน้า : 38/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียน
อนุบาลบ้านเขว้า

892,000

เงินอุดหนุนโรงเรียน
บ้านเขว้าวิทยายน

50,000

รวม 21,039,500 1,961,400 840,000 925,000 13,951,800 2,375,500 3,015,100 9,992,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:34:53 หน้า : 39/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียน
อนุบาลบ้านเขว้า

892,000

เงินอุดหนุนโรงเรียน
บ้านเขว้าวิทยายน

50,000

รวม 3,198,700 14,755,400 72,054,400

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  17:34:53 หน้า : 40/40
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เดือนละ 12 เดือน เดือนละ 12 เดือน เดือนละ 12 เดือน เดือนละ 12 เดือน เดือนละ 12 เดือน

ตามเกณฑเ์กนิ 25 ลา้นบาทแต่ไม่เกนิ 50 ลา้นบาท

1 นายกเทศมนตรี 28,800 345,600 6,000 72,000 6,000 72,000     -            -        -             -    

2 รองนายกเทศมนตรี่ 15,840 190,080 4,500 54,000 4,500 54,000     -            -        -             -    

3 รองนายกเทศมนตรี่ 15,840 190,080 4,500 54,000 4,500 54,000     -            -        -             -    

4 เลขานายกเทศมนตรี      -          -         -          -        -            -    10,080 120,960     -             -    

5 ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี      -          -         -          -        -            -    7,200 86,400     -             -    

6 ประธานสภาเทศบาล      -          -         -          -        -            -        -            -    15,840 190,080

7 รองประธานสภาเทศบาล      -          -         -          -        -            -        -            -    12,960 155,520

8 สมาชกิสภาเทศบาล      -          -         -          -        -            -        -            -    10,080 120,960

9 สมาชกิสภาเทศบาล      -          -         -          -        -            -        -            -    10,080 120,960

10 สมาชกิสภาเทศบาล      -          -         -          -        -            -        -            -    10,080 120,960

11 สมาชกิสภาเทศบาล      -          -         -          -        -            -        -            -    10,080 120,960

12 สมาชกิสภาเทศบาล      -          -         -          -        -            -        -            -    10,080 120,960

13 สมาชกิสภาเทศบาล      -          -         -          -        -            -        -            -    10,080 120,960

14 สมาชกิสภาเทศบาล      -          -         -          -        -            -        -            -    10,080 120,960

15 สมาชกิสภาเทศบาล      -          -         -          -        -            -        -            -    10,080 120,960

16 สมาชกิสภาเทศบาล      -          -         -          -        -            -        -            -    10,080 120,960

17 สมาชกิสภาเทศบาล      -          -         -          -        -            -        -            -    10,080 120,960

725,760 180,000 180,000 207,360 1,555,200

725,800 180,000 180,000 207,400 1,555,200

หมายเหตุ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เทศบาลต าบลบา้นเขวา้ มรีายไดจ้ริง เป็นเงนิ บาท

                            (ไม่รวมเงนิกู ้เงนิสะสม และเงนิอดุหนุนทกุประเภท)

ภาคผนวก ก.

บญัชีแสดงอตัราเงินเดือน เงินตอบแทนประจ าต าแหน่ง เงินตอบแทนพิเศษ นาย/รองนายก,เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

และค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประกอบการค านวณเพื่อต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564

รวม

ตัง้ไว ้

ที่ ต าแหน่ง

35,952,889.64

เงินเดือนนายก/

รองนายก

เงินค่าตอบแทน

ประจ าต าแหน่ง

นายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทน

พิเศษนายก/

รองนายก

เงินค่าตอบแทน

เลขานุการ/ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี

ค่าตอบแทน

สมาชิก

สภาเทศบาล
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เงนิเดือน
เงนิปรบัปรุง

เงนิเดือน

รวม

12 เดือน
เดือนละ 12เดือน เดือนละ 12เดือน

งานบรหิารท ัว่ไป

1 นางสาวตะวนัณา เตชิณี นกับริหารงานเทศบาล(กลาง) 49,010 20,160 608,280 7,000 84,000 7,000 84,000

2 นายเสร ีบญุมา นกับริหารงานท ัว่ไป (กลาง) 41,930 18,000 521,160 5,600 67,200 5,600 67,200

3 นายสมนึก นิลกาญจนกลุ นกับริหารงานท ัว่ไป (ตน้)) 33,000 13,200 409,200 1,500 18,000 -   -   

4 นายพฒันา นอ้ยวเิศษ นกับริหารงานท ัว่ไป (ตน้)) 29,680 9,960 366,120 1,500 18,000 -   -   

5 จ่าเอกฉตัรชยั บญุจนัทร์ นกัจดัการงานทะเบยีนฯ (ชก) 30,220 9,960 372,600 -   -   -   -   

6 นางสาวอรพมิพ ์กมุภาว ์ นกัทรพัยากรบคุล (ปก) 27,800 7,980 341,580 -   -   -   -   

7 นายวรวสั กลุเจรญิ นกัวเิคราะหฯ์ (ปก) 27,350 8,040 336,240 -   -   -   -   

8 สบิเอกศราวุฒ ิสุราราช นกัจดัการงานท ัว่ไป (ชก) 28,560 9,960 352,680 -   -   -   -   

9 จ่าเอกปรชีา มะลดิา จพง.ธุรการ (ชง) 29,810 8,700 366,420 -   -   -   -   

297,360 105,960 3,674,280 15,600 187,200 12,600 151,200

3,674,300 187,200 151,200

งานบรหิารงานคลงั

10 นางพยงุจติร บญุโนนแต ้ นกับริหารงานการคลงั (ตน้) 38,520 28,560 490,800 3,500 42,000 -   -   

11 นางชลติรา สนิธุพนัธุป์ระทมุ นวก.การเงนิฯ (ชก) 30,220 26,760 389,400 -   -   -   -   

12 นางนยันา  นอ้ยวเิศษ นวก.จดัเก็บ (ปก) 21,880 17,520 280,080 -   -   -   -   

13 นางดวงพร โยกญัญา จพง.การเงนิฯ (ชง) 28,430 22,320 363,480 -   -   -   -   

14 นางประภาสริ ิต ัง้วงศ์ จพง.พสัดุ (ชง) 31,260 24,600 399,720 -   -   -   -   

150,310 119,760 1,923,480 3,500 42,000 -   -   

1,923,500 42,000 -   

งานบรหิารท ัว่ไปเกี่ยวกบัการรกัษาความสงบภายใน

15 จ่าเอกอภริกัต ์ยอดครีี จพง.ป้องกนัฯ (ชง) 29,810 11,700 369,420 -   -   -   

29,810 11,700 369,420 -   -   -   -   

369,500 -   -   

ที่ ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง

เงนิเดือน 

เงนิปรบัปรุงเงนิเดือน

บญัชีแสดงรายละเอยีดเงนิเดือน เงนิปรบัปรุงเงนิเดือน เงนิประจ าต าแหน่งและเงนิเพิ่มตา่งๆ ของพนักงานเทศบาลต าบลบา้นเขวา้

เพื่อใชใ้นการค านวณตัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวมงานบรหิารท ัว่ไป

รวมงานบรหิารงานคลงั

รวมงานบรหิารท ัว่ไปเกี่ยวกบัการรกัษาความสงบภายใน

เงนิประจ า

ต าแหน่ง

เงินเพิ่มต่างๆของ

พนักงานเทศบาล

(ค่าตอบแทน

เป็นรายเดือน)

ตัง้ไวใ้นงบประมาณ

ภาคผนวก ข.

ตัง้ไวใ้นงบประมาณ

ตัง้ไวใ้นงบประมาณ
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เงนิเดือน
เงนิปรบัปรุง

เงนิเดือน

รวม

12 เดือน
เดือนละ 12เดือน เดือนละ 12เดือน

งานบรหิารท ัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา

16 วา่ง ผูอ้  านวยการกองศึกษาฯ 393,600 18,660 412,260 3,500 42,000 -   -   

17 จ่าเอกสุรศกัดิ์ พรมไพร จพง.ธุรการ (ชง) 31,260 12,300 387,420 -   -   -   -   

18 นางลดัดาวลัย ์อาจสุวรรณ นวก.ศึกษา (ปก) 24,090 9,480 298,560 -   -   -   -   

448,950 40,440 1,098,240 3,500 42,000 -   -   

1,098,300 42,000 -   

งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศึกษา

19 นางพานิช แสงสุวรรณ ครู 25,330 10,680 314,640 -   -   -   -   

20 นางสายใจ สทิธิวงศ์ ครู 27,100 10,680 335,880 -   -   -   -   

21 นางส าเนียง จติชยั ครู 26,580 10,680 329,640 -   -   -   -   

79,010 32,040 980,160 -   -   -   -   

980,200 -   -   

งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศึกษา

22 นางสาวจารนีิ ตนัชยัฤทธิกลุ ครู 21,050 8,040 260,640 -   -   -   -   

23 นางสาวเดอืนฉาย ศิลาพงษ์ ครู 25,940 10,680 321,960 -   -   -   -   

24 นางสาววนัเพญ็ ป้องขนัธ์ ครู 25,970 10,680 322,320 -   -   -   -   

72,960 29,400 904,920 -   -   -   -   

905,000 -   -   

งานบรหิารท ัว่ไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

25 นางจริภา  วเิศษศกัดิ์ นกับริหารงานสาธารณสุข (กลาง) 50,670 20,520 628,560 5,600 67,200 5,600 67,200

26 นางพรรณกาญจน ์สงิหค์ า นกับริหารงานท ัว่ไป (ตน้) 31,340 9,960 386,040 1,500 18,000 -   -   

27 นางสาวศิรริตัน ์หริญัเขวา้ นกับริหารงานสาธารณสุข (ตน้) 31,340 9,960 386,040 1,500 18,000 -   -   

28 นางจติรา พรกึษาลา นวก.ส่งเสริมสุขภาพ (ชก) 37,410 10,020 458,940 -   -   -   -   

29 นางจนัทรจ์ริา สงิหเ์ดช จพง.สาธารณสุขชมุชน (ปง) 21,700 8,640 269,040 -   -   -   -   

172,460 59,100 2,128,620 8,600 103,200 5,600 67,200

2,128,700 103,200 67,200

งานบรหิารท ัว่ไปเกี่ยวกบัสงัคมสงเคราะห ์

30 นางสุพศิ จนิชยั นบห.งานสวสัดกิารสงัคม (ตน้) 40,260 15,780 498,900 3,500 42,000 -   -   

31 นายกฤษณะ จนัทรเ์ขยีน จพง.ธุรการ (ชง) 24,270 15,300 306,540 -   -   -   -   

32 นายสญัญา พงษธ์ีระดุลย์ นกัพฒันาชมุชน (ปก) 31,880 13,380 395,940 -   -   -   -   

96,410 44,460 1,201,380 3,500 42,000 -   -   

1,201,400 42,000 -   

ตัง้ไวใ้นงบประมาณ

ตัง้ไวใ้นงบประมาณ

ตัง้ไวใ้นงบประมาณ

ที่ ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง

เงนิเดือน 

เงนิปรบัปรุงเงนิเดือน

เงนิประจ า

ต าแหน่ง

รวมงานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศึกษา

รวมงานบรหิารท ัว่ไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

รวมงานบรหิารท ัว่ไปเกี่ยวกบัสงัคมสงเคราะห ์

รวมงานบรหิารท ัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา

รวมงานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศึกษา

ตัง้ไวใ้นงบประมาณ

ตัง้ไวใ้นงบประมาณ

เงินเพิ่มต่างๆของ

พนักงานเทศบาล

(ค่าตอบแทน

เป็นรายเดือน)
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เงนิเดือน
เงนิปรบัปรุง

เงนิเดือน

รวม

12 เดือน
เดือนละ 12เดือน เดือนละ 12เดือน

งานบรหิารท ัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

33 นายสนักฤต ทรพัยป์ระดษิฐ นกับริหารงานช่าง (ตน้) 37,410 13,320 462,240 3,500 42,000 -   -   

34 นายสราวุธ ชมศรี นายช่างโยชา (ปง) 11,510 5,760 143,880 -   -   2,000 24,000

35 วา่ง เจา้พนกังานธุรการ -    -     297,900 -   -   

48,920 19,080 904,020 3,500 42,000 2,000 24,000

904,100 42,000 24,000

งานสวนสาธารณะ

36 นายอาทติย ์ถนอมสตัย์ จพง.สวนสาธารณะ (ชง) 27,030 11,100 335,460 -   -   -   

27,030 11,100 335,460 -   -   -   -   

335,500 -   -   -   

13,520,500 458,400 242,400

เงินเพิ่มต่างๆของ

พนักงานเทศบาล

(ค่าตอบแทน

เป็นรายเดือน)
ที่ ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง

เงนิเดือน 

เงนิปรบัปรุงเงนิเดือน

เงนิประจ า

ต าแหน่ง

รวมทัง้สิ้น

รวมงานบรหิารท ัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

รวมงานสวนสาธารณะ

ตัง้ไวใ้นงบประมาณ

ตัง้ไวใ้นงบประมาณ
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เงนิเดือน เงนิปรบัปรุงค่าจา้ง รวม 12 เดือน

งานบรหิารท ัว่ไป

1 นายสนัต ิภูมสิถาน พนกังานขบัรถยนต์ 19,100 3,720 232,920

19,100 3,720 232,920

233,000

งานบรหิารท ัว่ไปเกี่ยวกบัการรกัษาความสงบภายใน

2 นายประยูร เปลง่บญุมา พนกังานขบัรถยนต์ 22,230 8,880 275,640

3 นายพนม ยอดวงษ์ พนกังานขบัรถยนต์ 20,680 7,200 255,360

42,910 16,080 531,000

531,000

งานสวนสาธารณะ

4 นายสุนทร จ ัน้เขวา้ คนงานประจ าสวนสาธารณะ 21,010 15,127 267,247

21,010 15,127 267,247

267,300

83,020 34,927 1,031,167

รวมงานสวนสาธารณะ

รวมทัง้สิ้น

ค่าจา้งและเงนิปรบัปรุงค่าจา้ง

ต ัง้ไวใ้นงบประมาณ

ที่ ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง

ภาคผนวก ค.

ตัง้ไวใ้นงบประมาณ

ตัง้ไวใ้นงบประมาณ

รวมงานบรหิารท ัว่ไป

รวมงานบรหิารท ัว่ไปเกี่ยวกบัการรกัษาความสงบภายใน

บญัชีแสดงรายละเอยีดเงนิค่าจา้ง เงนิปรบัปรุงค่าจา้ง ของลูกจา้งประจ า

เพื่อใชใ้นการค านวณตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ภาคผนวก ง

คา่ตอบแทน เงนิปรบัปรุง รวม 12 เดือน เดือนละ รวม 12 เดือน เดือนละ รวม 12 เดือน เดือนละ รวม 12 เดือน

งานบรหิารท ัว่ไป

1 น.ส.ศิรริตัน ์ ป้องขนัธ์ ผช.นกัวเิคราะห์ 15,000 750 189,000 -      -          750 9,000 31.50 378.00

2 น.ส.ศิรญิญา พนิิจการ ผช.บคุลากร 19,410 980 244,680 -      -          750 9,000 40.78 489.36

3 น.ส.สุจติรา จนิดาดวง ผช.จนท.ประชาสมัพนัธ์ 13,920 700 175,440 -      -          731 8,772 29.24 350.88

4 นายปภาวนิ ทบัสุข พนกังานขบัรถยนต์ 9,400 470 118,440 2,000 24,000 593.5 7,122 23.74 284.88

5 นายประชนั จ่าชยั พนกังานขบัรถยนต์ 12,960 650 163,320 -      -          680.5 8,166 27.22 326.64

70,690 3,550 890,880 2,000 24,000 3,505 42,060 152 1,830

890,900 24,000 42,100 1,900

งานบรหิารงานคลงั

6 นางณดา ประเสรฐิกลุ ผช.นวก.การเงนิและบญัชี 20,330 1020 256,200 -      -          750 9,000 42.70 512.40

7 น.ส.สุดาทพิย ์วรรณชาติ ผช.นวก.การคลงั 20,330 1020 256,200 -      -          750 9,000 42.70 512.40

40,660 2,040 512,400 -        -            1,500 18,000 85.40 1,024.80

512,400 -            18,000 1,100
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เงนิสมทบกองทนุทดแทน

บญัชีแสดงรายละเอยีดคา่ตอบแทน เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทน เงนิเพิ่มการครองชีพ เงนิประกนัสงัคม และเงนิสมทบกองทนุทดแทน พนักงานจา้งเทศบาลต าบลบา้นเขวา้

เพื่อใชใ้นการค านวณตัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตัง้ไวใ้นงบประมาณ

ตัง้ไวใ้นงบประมาณ

เงนิประกนัสงัคมเงนิเพิ่มคา่ครองชีพคา่ตอบแทน,เงนิปรบัปรุง (เดือนละ)
ที่ ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง

รวมงานบรหิารท ัว่ไป

รวมงานบรหิารงานคลงั



คา่ตอบแทน เงนิปรบัปรุง รวม 12 เดือน เดือนละ รวม 12 เดือน เดือนละ รวม 12 เดือน เดือนละ รวม 12 เดือน

งานบรหิารท ัว่ไปเกี่ยวกบัการรกัษาความสงบภายใน

8 นายเฉลมิเกยีรต ิอยู่วเิศษ พนกังานขบัรถยนต์ 13,800 690 173,880 -      -          724.5 8,694 28.98 347.76

9 นายสุรตัน ์สมางชยั พนกังานขบัรถยนต์ 12,510 630 157,680 145 1,740 664.25 7,971 26.57 318.84

10 นายนนัทพิฒัน ์วรรณเกตุ พนกังานดบัเพลงิ 12,280 620 154,800 385 4,620 664.25 7,971 26.57 318.84

11 นายอนนัต ์แดงสุวรรณ์ พนกังานดบัเพลงิ 12,540 630 158,040 115 1,380 664.25 7,971 26.57 318.84

12 นายธีรพงษ ์จติบรรเทงิ พนกังานดงัเพลงิ (ท ัว่ไป) 9,000 -        108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

13 นายพนม ภูมสิถาน พนกังานดงัเพลงิ (ท ัว่ไป) 9,000 -        108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

14 นายพทุธิพงษ ์ภูมสิถาน พนกังานดงัเพลงิ (ท ัว่ไป) 9,000 -        108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

15 นายยทุธนา พึง่กศุล พนกังานดงัเพลงิ (ท ัว่ไป) 9,000 -        108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

16 นายวชัระพงษ ์โชคโปรด พนกังานดงัเพลงิ (ท ัว่ไป) 9,000 -        108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

17 นายอทิธิพล หริญัเขวา้ พนกังานดงัเพลงิ (ท ัว่ไป) 9,000 -        108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

105,130 2,570 1,292,400 6,645 79,740 5,717 68,607 228.69 2,744.28

1,292,400 79,800 68,700 2,800

งานบรหิารท ัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา

18 นายฉตัรวกิรณ์ รตันองัศิรกิลุ ผช.นวก.การศึกษา 19,950 1000 251,400 -      -          750 9,000 41.90 502.80

19 น.ส.พรทพิย ์วรีะปิต ผช.จพง.ธุรการ 11,500 580 144,960 1,205 14,460 664.25 7,971 26.57 318.84

11,500 580 396,360 1,205 14,460 1,414 16,971 68.47 821.64

396,400 14,500 17,000 900
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เงนิสมทบกองทนุทดแทนเงนิประกนัสงัคม
ที่ ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง

คา่ตอบแทน,เงนิปรบัปรุง (เดือนละ) เงนิเพิ่มคา่ครองชีพ

ตัง้ไวใ้นงบประมาณ

ตัง้ไวใ้นงบประมาณ

รวมงานบรหิารท ัว่ไปเกี่ยวกบัการรกัษาความสงบภายใน

รวมงานบรหิารท ัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา



คา่ตอบแทน เงนิปรบัปรุง รวม 12 เดือน เดือนละ รวม 12 เดือน เดือนละ รวม 12 เดือน เดือนละ รวม 12 เดือน

งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศึกษา

20 นายชชัวาล แตงเงนิ ผูดู้แลเดก็(ทกัษะ) 13,610 690 171,600 -      -          715 8,580 28.60 343.20

21 นางสมพศิ กนัชยั ผูดู้แลเดก็(ทกัษะ) 13,280 670 167,400 -      -          697.5 8,370 27.90 334.80

22 นางจนัทรฉ์าย เชียนเขวา้ ผูดู้แลเดก็(ทกัษะ) 9,400 -        112,800 2,000 24,000 570 6,840 22.80 273.60

23 นางสาวศศิวมิล  บญุกลุ ผูดู้แลเดก็ (ท ัว่ไป)) 9,000 -        108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

45,290 670 559,800 3,000 36,000 2,483 29,790 99.30 1,191.60

559,800 36,000 29,800 1,200

งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศึกษา

24 นางสายรุง้ แดงสุวรรณ ผูดู้แลเดก็(ทกัษะ) 12,830 650 161,760 -      -          674 8,088 26.96 323.52

12,830 650 161,760 -       -          674 8,088 26.96 323.52

161,800 -          8,100 400

งานบรหิารท ัว่ไปเกี่ยวกบัสงัคมสงเคราะห ์

25 น.ส.สริพิร รตันองัศิรกิลุ ผช.จพง.พฒันาชุมชน 12,690 510 158,400 85 1,020 664.25 7,971 26.57 318.84

12,690 510 158,400 85 1,020 664 7,971 26.57 318.84

158,400 1,100 8,000 400

250

ที่ ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง
คา่ตอบแทน,เงนิปรบัปรุง (เดือนละ) เงนิเพิ่มคา่ครองชีพ เงนิประกนัสงัคม เงนิสมทบกองทนุทดแทน

ตัง้ไวใ้นงบประมาณ

ตัง้ไวใ้นงบประมาณ

ตัง้ไวใ้นงบประมาณ

รวมงานบรหิารท ัว่ไปเกี่ยวกบัสงัคมสงเคราะห ์

รวมงานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศึกษา

รวมงานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศึกษา



คา่ตอบแทน เงนิปรบัปรุง รวม 12 เดือน เดือนละ รวม 12 เดือน เดือนละ รวม 12 เดือน เดือนละ รวม 12 เดือน

งานบรหิารท ัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

26 น.ส.พชัญา ยอดวงษ์ ผช.นายช่างโยธา 13,400 670 168,840 -      -          703.5 8,442 28.14 337.68

27 นายธิต ิทรพัยป์ระดษิฐ ผช.นายช่างโยธา 11,500 580 144,960 2,000 24,000 704 8,448 28.16 337.92

28 นายวชัระ มติรชอบ ผช.นายช่างโยธา 12,730 640 160,440 -      -          668.5 8,022 26.74 320.88

29 นายรชันาท ยอดแกว้ ผช.นายช่างเขยีนแบบ 12,720 640 160,320 -      -          668 8,016 26.72 320.64

50,350 2,530 634,560 2,000 24,000 2,744 32,928 109.76 1,317.12

634,600 24,000 33,000 1,400

งานไฟฟ้าถนน

30 นายเกษม ภูมสิถาน ผช.นายช่างไฟฟ้า 13,200 660 166,320 0 0 693 8,316 27.72 332.64

31 นายจกัรกรชิ สทิธิวงศ์ ผช.นายช่างไฟฟ้า 13,740 690 173,160 0 0 721.5 8,658 28.86 346.32

32 นายอนุวฒัน ์โพธิ์พฒัน์ ผช.นายช่างไฟฟ้า 12,540 630 158,040 115 1,380 664.25 7,971 26.57 318.84

39,480 1,980 497,520 115 1,380 2,079 24,945 83.15 997.80

497,600 1,400 25,000 1,000
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เงนิสมทบกองทนุทดแทนเงนิประกนัสงัคม
ต าแหน่ง

รวมงานไฟฟ้าถนน

ตัง้ไวใ้นงบประมาณ

ตัง้ไวใ้นงบประมาณ

คา่ตอบแทน,เงนิปรบัปรุง (เดือนละ) เงนิเพิ่มคา่ครองชีพ

รวมงานบรหิารท ัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

ที่ ช่ือ - สกลุ



คา่ตอบแทน เงนิปรบัปรุง รวม 12 เดือน เดือนละ รวม 12 เดือน เดือนละ รวม 12 เดือน เดือนละ รวม 12 เดือน

งานสวนสาธารณะ

33 นายบ ุหวะสุวรรณ์ คนงานประจ าสวนสาธารณะ 9,000 -        108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

34 นายอนุสรณ์ โพธิ์สนัเทยีะ คนงานประจ าสวนสาธารณะ 9,000 -        108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

35 นายอาณฐั   ป้องขนัธ์ คนงานประจ าสวนสาธารณะ 9,000 -        108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

27,000 -        324,000 3,000 36,000 1,500 18,000 60.00 720.00

324,000 36,000 18,000 800

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล

36 นายกฤตพฒัน ์  เพชรศร พนกังานขบัรถยนต์ 9,780 490 123,240 2,000 24,000 613.5 7,362 24.54 294.48

37 นายคณิต ปราบคะะชนทร์ พนกังานขบัรถยนต์ 9,400 470 118,440 2,000 24,000 593.5 7,122 23.74 284.88

38 นายราว ีม ัง่มี คนงานประจ ารถขยะ 14,070 710 177,360 -      -          739 8,868 29.56 354.72

39 นายสุนนั กมุภาว ์ คนงานประจ ารถขยะ 14,210 720 179,160 -      -          746.5 8,958 29.86 358.32

40 นายสุระ ธงภกัดิ์ คนงานประจ ารถขยะ 14,210 720 179,160 -      -          746.5 8,958 29.86 358.32

41 นายจรีะวฒัน ์แจง้เขวา้ คนงานประจ ารถขยะ (ท ัว่ไป) 9,000 450 113,400 1,000 12,000 522.5 6,270 20.90 250.80

42 นายวชิา สามารถกลุ คนงานประจ ารถขยะ (ท ัว่ไป) 9,000 -        108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

43 นายสมศกัดิ์ กลุฉิม คนงานประจ ารถขยะ (ท ัว่ไป) 9,000 -        108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

44 นายสมยั ถนอมสตัย์ คนงานประจ ารถขยะ (ท ัว่ไป) 9,000 -        108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

252

ตัง้ไวใ้นงบประมาณ

เงนิประกนัสงัคม เงนิสมทบกองทนุทดแทน

รวมงานสวนสาธารณะ

ที่ ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง
คา่ตอบแทน,เงนิปรบัปรุง (เดือนละ) เงนิเพิ่มคา่ครองชีพ



คา่ตอบแทน เงนิปรบัปรุง รวม 12 เดือน เดือนละ รวม 12 เดือน เดือนละ รวม 12 เดือน เดือนละ รวม 12 เดือน

45 นายวชิา สามารถกลุ คนงานประจ ารถขยะ (ท ัว่ไป) 9,000 -        108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

106,670 3,560 1,322,760 9,000 108,000 5,962 71,538 238.46 3,113.52

1,322,800 108,000 71,600 3,200

งานโรงฆ่าสตัว ์

46 นายสุรศกัดิ์ แวน่ทพิย์ คนงานประจ าโรงฆ่าสตัว ์ 9,000 -        108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

9,000 0 108,000 1,000 12,000 500 6,000 20 240

108,000 12,000 6,000 300

6,859,100 336,800 345,300 15,400

253

ตัง้ไวใ้นงบประมาณ

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล

รวมงานโรงฆ่าสตัว ์

รวมทัง้สิ้น

ต ัง้ไวใ้นงบประมาณ

เงนิประกนัสงัคม เงนิสมทบกองทนุทดแทน
ที่ ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง

คา่ตอบแทน,เงนิปรบัปรุง (เดือนละ) เงนิเพิ่มคา่ครองชีพ
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1 รายได้จริง ปีงบประมาณ 2562 เป็นเงิน 35,952,889.64 บาท
(ไม่รวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให้)

2 เงินอุดหนุนในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564
2.1 งานบริหารท่ัวไป เป็นเงิน 35,000 บาท
2.2 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
2.3 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน เป็นเงิน 120,000 บาท
2.4 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน เป็นเงิน 120,000 บาท

รวมท้ังส้ิน 325,000 บาท
3 คิดเป็นร้อยละ ของรายได้จริงปีงบประมาณ 2562 0.904

หมายเหตุ
เทศบาลต าบลบ้านเขว้า สามารถต้ังอุดหนุนได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้จริงปีงบประมาณ 2562

ไม่รวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให้ ตาม ข้อ 5(3) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

ภาคผนวก จ.
รายละเอียดการคิดร้อยละในการต้ังงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

ตามข้อ 5 (3) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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1 รายได้จริง ปีงบประมาณ 2562 เป็นเงิน 69,971,067.64 บาท
(ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม)

2 ค่าการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564
2.1 งานบริหารท่ัวไป เป็นเงิน 20,000 บาท
2.2 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท

รวม 30,000 บาท
3 คิดเป็นร้อยละ ของรายได้จริงปีงบประมาณ 2562 0.043

หมายเหตุ
เทศบาลต าบลบ้านเขว้า สามารถต้ังค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลได้ไม่เกิน

ร้อยละ 1 ของรายได้จริงปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม และเงินท่ีมีผู้อุทิศให้  (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว2381  
ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548

ภาคผนวก ฉ.
รายละเอียดการคิดร้อยละในการต้ังงบประมาณจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว2381  ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ภาคผนวก ช

บริหาร
งานท่ัวไป

การรักษาความ
สงบภายใน

การศึกษา สาธารณสุข
สังคม

สงเคราะห์
เคหะและ
ชุมชน

การพาณิชย์ งบกลาง

1 เงินเดือนพนักงานเทศบาล 5,597,800 369,500 1,098,300 2,128,700 1,201,400 1,239,600 -        -         11,635,300
2 เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน 151,200 -               -         67,200 -        24,000 -        -         242,400
3 เงินประจ าต าแหน่ง 229,200 -               42,000 103,200 42,000 42,000 -        -         458,400
4 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 233,000 531,000 -         -         -        267,300 -        -         1,031,300
5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,403,300 1,292,400 655,280 161,800 158,400 2,779,000 108,000 -         6,558,180
6 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 79,800 14,500 -         1,100 169,400 12,000 -         300,800
7 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 172,000 -               20,000 50,000 35,000 45,000 -        -         322,000
8 ค่าเช่าบ้าน 120,000 -               -         -         -        -         -        -         120,000
9 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม -          -               -         -         -        -         -        345,300 345,300
10 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน -          -               -         -         -        -         -        15,400 15,400
11 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ -          -               -         -         -        -         -        738,100 738,100

รวม 7,930,500 2,272,700 1,830,080 2,510,900 1,437,900 4,566,300 120,000 1,098,800 21,767,180
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่งพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541
คิดเป็นร้อยละ  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564

256
30.21

รายการท่ี
แผนงาน

บัญชีรายละเอียดการคิดร้อยละของเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รวม

72,054,400
21,767,180
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ภาคผนวก ซ

ท่ี โครงการ จ านวนเงิน
1 รายได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไม่รวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให้) 35,952,890
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ในปีงบประมาณ 2564

2.1 โครงการจัดงานรัฐพิธี 100,000
2.2 โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ
80,000

2.3 โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

80,000

2.4 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

200,000

2.5 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 120,000
2.6 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000
2.7 โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 10,000
2.8 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา"บ้านเขว้าเกมส์"ต้านยาเสพติด 60,000
2.9 โครงการจัดงานเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา 100,000
2.1 โครงการจัดงานประจ าปีเจ้าพ่อพญาแลอ าเภอบ้านเขว้า 120,000
1.11 โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล อ าเภอบ้านเขว้า(เดือนหก) 30,000
2.12 โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนด่าน 10,000
2.13 โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลวงภักดี (เจ้าพ่อดอนแก้ว) 30,000
2.14 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 130,000
2.15 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 130,000
2.16 โครงการท าบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ 10,000
2.17 โครงการส่งเสริม เผยแพร่อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินเทศบาลต าบลบ้านเขว้า  

เข้าร่วมงานเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ
100,000

2.18 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 100,000
2.19 โครงการจัดงานเน่ืองในวันท้องถ่ินไทย 10,000
2.2 โครงการคลินิกกองคลังเทศบาลต าบลบ้านเขว้า เคล่ือนท่ี 5,000
2.21 โครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด 50,000

รวมท้ังส้ิน 1,575,000
3 คิดเป็นร้อยละ ของรายได้จริงในปีงบประมาณ 2562 4.38

หมายเหตุ  เทศบาลสามารถต้ังได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของรายได้จริงปี 2562 (ไม่รวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให้)

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดการคิดร้อยละของการต้ังงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ตามข้อ 5 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดงาน การจัด

การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
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