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ค ำน ำ 
 
 

  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า จัดท าขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของ เทศบาลต าบลบ้านเขว้า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 แผนการด าเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านเขว้า ทั้งท่ีปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 และที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ 
โดยได้จ าแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาที่ได้แสดง
ถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด 
 เทศบาลต าบลบ้านเขว้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่  
ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการ
ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย 
 
 
 เทศบาลต าบลบ้านเขว้า 
 อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  
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สำรบัญ 

 
                    เรื่อง หน้ำ 
ส่วนที่  ๑   บทน ำ 
 - จุดมุ่งหมาย และลักษณะของแผนด าเนินงาน ๑ 
 - วัตถุประสงค์ 1 
 - ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน   1-2 
 - เค้าโครงแผนการด าเนินงาน 3 
 - ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 3 
ส่วนที่  ๒   บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
 - บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑) 4-5 
 - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (แบบ ผด. ๐๒)              
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 6  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 7-21 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 22-30 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 31-32 
  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 33 
  ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 34 
  ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 35
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ส่วนที่  ๑   บทน ำ 
1. จุดมุ่งหมำย และลักษณะของแผนด ำเนินงำน 

 การวางแผนถือเป็นกลไกส าคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนถิ่นที่จะให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเหมาะสม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 แผนการด าเนินงาน เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ 
(Action  Plan) ที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ
ด าเนินงานจริงในเขตพ้ืนที่ จึงเป็นเครื่องมือที่ความส าคัญของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๒๖ (๑) ก าหนดให้ “คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” (2) ก าหนดให้ “คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิด
ประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ
ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน” ข้อ 27 ก าหนดให้ “แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้เสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการ
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น” เทศบาลต าบลบ้านเขว้า จึงได้จัดท าแผนด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ต้องด าเนินการจริง
ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
   2.2 เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีแนวทางท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
  2.3 เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  2.4 เพ่ือช่วยให้การติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

3.  ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๒๖ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ต้องการ
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท า
ร่างแผนการด าเนินการ โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ เสร็จแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
  3.3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ความเห็นชอบ 

/3.4 เมื่อผู้บริหาร... 
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  3.4 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศเพ่ือประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
 
 

 

 
รวมรวมแผนงาน/ 

โครงการพัฒนาจัดท าร่าง 
 

- คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค 
รัฐวิสาหกิจ 
  และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีต้องการด าเนินการในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลบ้านเขว้า  
  ในปีงบประมาณ 2564 
- จัดท าร่างแผนการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอต่อ 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพือ่พิจารณา 

   
ไม่เห็นชอบ 

พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

                                            
                               เห็นชอบ 

 
 
- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 
    

   เห็นชอบ 
 
                                     

 
 
- ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  

 
 

ประกาศให้ประชาชน 
รับทราบ 

 
 

 
 
- ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ 
  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อย 
  สามสิบวัน 

 
 

รายงานอ าเภอ 
 
 

 
 
- รายงานการจัดท าแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2564 ให้อ าเภอ 
  บ้านเขว้า เพื่อรายงานจังหวัดชัยภูม ิ

 
จุดสิ้นสุด 

 

 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
/4.เค้าโครงแผน... 

จุดเริ่มต้
น 
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4. เค้ำโครงแผนกำรด ำเนินงำน 
  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีการ
จัดเป็นหมวดหมู่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาโดยมีเค้าโครง  2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1  บทน า    มีองค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
  - บทน า 
  - วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  - ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  - ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม มีองค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
  - บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 
  - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 

5. ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 1.  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 
 2.  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 3.  เพ่ือแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนในการ
ด าเนินงานจริง  
 4.  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยงานอ่ืนๆ ที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่
ของ            
เทศบาลต าบลบ้านเขว้า 
 5.  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนา 
ของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 
 
 
 

******************* 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
เทศบำลต ำบลบ้ำนเขว้ำ 

     แบบ ผด.01 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
    

  
  1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.04 120,000 0.34  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        1 1.04 50,000 0.14  กองสวัสดิการสังคม 

  รวม 2 2.08 170,000 0.49   
2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม 

    
  

  2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 1.04 35,000 0.10  ส านักปลัดเทศบาล 

  2.2 แผนงานการศึกษา   18 18.75 4,542,500 13.05  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        12 12.50 875,000 2.51  กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 12 12.50 660,000 1.90  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  2.5 แผนงานงบกลาง 5 5.21 18,733,600 53.80  ส านักปลัดเทศบาล,กองสวัสดิการสังคม, 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  รวม 48 50.00 24,846,100 71.36   
3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำร 

    
  

  3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 10 10.42 1,803,000 5.18  ส านักปลัดเทศบาล,กองคลัง 

  3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 7.37 436,000 1.26  ส านักปลัดเทศบาล 

  3.3 งานการการศึกษา 2 2.08 394,000 1.13 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  3.4 แผนงานสาธารณสุข 3 3.13 266,000 0.76  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 2.08 590,000 1.69  กองสวัสดิการสังคม 



5 
     แบบ ผด.01 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

  3.6 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.08 872,000 2.50  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,กองช่าง 
  3.7 แผนงานการพาณิชย์ 4 4.17 1,070,000 3.07  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  รวม 30 31.58 5,431,000 15.70   
4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

   
  

  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 9 9.38 3,489,300 9.87  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,กองช่าง 

  รวม 9 9.38 3,489,300 9.87   
5 ยุทธศำสตร์บ้ำนเมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน 

    
  

  5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.08 1,265,200 3.63  กองช่าง 

  รวม 2 2.08 1,265,200 3.63   
6 ยุทธศำสตร์กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  
  

  6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 2 2.08 20,000 0.06  ส านักปลัดเทศบาล 

  รวม 2 2.08 20,000 0.06   
7 ยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

    
  

  7.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 2.08 70,000 0.20  ส านักปลัดเทศบาล 

  7.2 แผนงานการศาสนาและนันทนาการ 1 1.04 60,000 0.17  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  รวม 3 3.13 130,000 0.37   

  รวมทั้งสิ้น 96 100.00 35,351,600 100.00   
 
 

  



6 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
เทศบำลต ำบลบ้ำนเขว้ำ 

 
  1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
   1.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร                                                                                                         แบบ ผดง02 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

 1.  โครงการจัดงานประจ าปีเจ้าพ่อพญา
แลอ าเภอบ้านเขว้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็นในการจัดงานประจ าปีเจ้าพ่อพญาแลอ าเภอบ้านเขว้า 
เช่นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ได้รับเชิญมาร่วมงาน และผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียงหรือเวที 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยค่าตกแต่งเวที ค่าสาธารณูปโภคค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน (กรณีมีการประกวดหรือแข่งขัน) ค่ามหรสพ และหรือการแสดง 
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นในการจัดงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559  

 120,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

    
 

       

   1.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน                                                                                                                     แบบ ผด.02 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

 1.  โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์อบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

50,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 
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  2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม 
   2.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป                                                                                                                                     แบบ ผด.02 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

1. โครงการอุดหนุนโครงการบริหาร 
งานของสถานที่กลางศูนย์ฏิบัติ 
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอบ้านเขว้า 

  เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลชีบน ที่ได้รับมอบหมายให้บริหาร 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ 
บ้านเขว้า ตามโครงการบริหารงานของสถานท่ีกลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบ้านเขว้า ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
และ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 516 
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561   

35,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
 

          

   2.2  แผนงำนกำรศึกษำ                                                                                                                                       
      แบบ ผด.02 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

1. โครงการเกษตรน้อยเรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง  
  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ เช่นค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรค่าวสัดุและเอกสารการอบรม
ตลอดจนคา่ใช้จ่ายอื่น ๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจดังาน 

10,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

2.  โครงการจัดงานรัฐพิธี     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานรัฐพิธีที่ส าคัญต่าง ๆ หรืออ านวยความสะดวก
ให้ประชาชนเพื่อร่วมงานรัฐพิธี เช่นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สถานท่ี 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ค่ามหรสพและหรือค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งานตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ทั้งนี้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 
 

100,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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      แบบ ผด.02 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

3. โครงการจัดงานวันคล้ายวัน 
พระราชสมภพของพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิ ต ร และวั นพ่ อ
แห่งชาติ 
 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็นในการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ 
วันพ่อแห่งชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่ได้เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานท่ี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง เช่น เครื่องเสียงเวที ฯลฯ ค่าใช้จ่าย 
ในการประกวดหรือแข่งขัน เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน โล่ ถ้วยรางวัล เงินหรือของ
รางวัลค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพและหรือการแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ที่จ าเป็น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ทั้งนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559  

80,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

                        

4. โครงการจั ดงานวันคล้ ายวัน 
พระราชสมภพ ของสมเด็ จ 
พระนางเจ้ าสิ ริ กิติ์  พระบรม 
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เช่นค่าใช้จ่าย 
พิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่ได้เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ 
ประสงค์ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มฯลฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง เช่น เครื่องเสียง เวที ฯลฯค่าใช้จ่าย ในการประกวดหรือแข่งขัน เช่น
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน โล่ ถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
ค่ามหรสพและหรือการแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่จ าเป็นตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

80,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

                        

5. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน  
โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนอนุบาล - ป. 6 โรงเรียน 
บ้านเขว้าศึกษา จ านวน 277 คนๆ ละ 20 บาท 200 วัน ตามแนวทางประมาณการ 
รายรับและจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  

1,108,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

                  



9 
      แบบ ผด.02 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ก า ร บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า
(ค่าอาหารกลางวัน) 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งเองและ 
ที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมการศาสนา ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว ส าหรับจ านวนเด็กที่น ามาค านวณในการ 
ตั้งงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จ านวน 43 คนๆละ 20 บาท 245 วัน 
    เปน็เงิน 210,700 บาท 
2. ศูนย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑ์ในวัดมชัฌิมาวาสจ านวน 47 คนๆละ 20 บาท 245  
   วันเปน็เงิน 230,300 บาท 

441,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

7. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 

 เพื่อจ่ายเป็นคา่สนบัสนุนอาหารกลางวัน ส าหรบัเด็กนักเรยีนอนุบาล-ป.6 โรงเรียน
อนุบาลบ้านเขว้า จ านวน 223 คนๆ ละ 20 บาท 200 วัน  ตามแนวทางประมาณการ
รายรบัและจัดท างบประมาณรายจา่ยรองรับเงินอดุหนุนทัว่ไป ดา้นการศกึษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ 2564 แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  

892,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

8. โ ค ร ง ก า ร จั ด ง า น วั น เ ฉ ลิ ม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว   
   

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็นในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น 
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่ได้เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม 
ตามวัตถุประสงค์ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานท่ีและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง เช่น เครื่องเสียง เวที ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน เช่นค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน โล่ ถ้วยรางวัลเงินหรือของรางวัล ค่าจ้างเหมา
จัดนิทรรศการ ค่ามหรสพและหรือการแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ที่จ าเป็นตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ทั้งนี้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 

200,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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      แบบ ผด.02 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

9. โ ค ร ง ก า ร จั ด ง า น วั น เ ฉ ลิ ม 
พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า ส ม เ ด็ จ 
พระนางเจ้า พระบรมราชินี 
 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็นในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าๆ พระบรมราชินี เช่นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่ได้เชิญมาร่วมงาน
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง เช่น เครื่องเสียงเวที 
ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน โล่ถ้วยรางวัล 
เงินหรือของรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการค่ามหรสพและหรือการแสดงและค่าใช้จ่าย 
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่จ าเป็น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
ในการจัดงาน ท้ังนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

120,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

                        

10. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งเอง
และรับการถ่ายโอนภารกิจ เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า ตามแนวทางประมาณ
การรายรับและจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไป ด้านการ ศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 2564 แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว  โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จ านวน 43 คนๆละ 7.37 บาท 260 วัน 
    เป็นเงิน 82.396.60 บาท ตั้งไว้ 82,400 บาท 
2. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมัชฌิมาวาส จ านวน 47 คนๆละ 7.37 บาท 
    260 วันเป็นเงิน 90.061.40 บาท ตั้งไว้  90,100 บาท 
3. โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า จ านวน 223 คนๆละ 7.37 บาท 260 วัน  
    เป็นเงิน 427,312.60 บาท ตั้งไว้  427,400 บาท 
4. โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา จ านวน 277 คนๆละ 7.37 บาท 260 วัน 
   เป็นเงิน 530787.40 บาท  ตั้งไว้ 530,800 บาท  
 

1,130,700 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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      แบบ ผด.02 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

11. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
   
  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 
เช่น ค่ารับรองผู้ที่ได้เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ เช่น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานท่ีและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น และ
เกี่ยวข้อง เช่นเครื่องเสียง เวที ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน เช่นค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน โล่ ถ้วยรางวัลเงินหรือของรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ 
และหรือการแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่จ าเป็น ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

100,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

12. โครงการจดังานวันปิยมหาราช    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็นในการจัดงานวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอม 
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เช่นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่ได้เชิญมาร่วมงานและ 
ผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง เช่นเครื่องเสียง เวที ค่าใช้จ่ายใน
การประกวดหรือแข่งขัน เช่นค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน โล่ ถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล 
ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการค่ามหรสพและหรือการแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ท่ีจ าเป็นตลอดจนคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ทั้งนี้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

10,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

13. 
. 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ก า ร บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า 
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 

 เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมการศาสนา ตามแนวทางประมาณการรายรับ
และจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 2564 แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14กรกฎาคม 2563 ส าหรับจ านวนเด็กท่ี
น ามาค านวณในการตั้งงบประมาณมีรายละเอียด ดังนี้  
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลจ านวน 29 คนๆละ 430 บาท/ปี   เป็นเงิน 12,470 บาท 
2. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมัชฌิมาวาส จ านวน 31 คนๆละ 430 บาท/ปี 
    เป็นเงิน 13,330 บาท    

25,800 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            



12 
      แบบ ผด.02 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

14. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริการสถานศึกษา 
 (ค่าจัดการเรียนการสอน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กของเทศบาลต าบล
บ้านเขว้าและที่ได้รบัถ่ายโอนภารกิจจากกรมการศาสนาตามแนวทางประมาณการรายรับและ
จัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จ านวน 43 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 73,100 บาท 
2. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมัชฌิมาวาส จ านวน 47 คนๆละ 1,700 บาท  
    เป็นเงิน 79,900 บาท 

153,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

15. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย
ก า ร บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า 
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา เด็ ก เล็ ก  
ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กและที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมการศาสนาตามแนวทางประมาณการรายรับและ
จัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ส าหรับจ านวนเด็ก 
ที่น ามาค านวณในการตั้งงบประมาณ  มีรายละเอียด ดังนี้  
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จ านวน 29 คนๆละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 8,700 บาท 
2. ศูนย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑ์ในวัดมชัฌิมาวาส จ านวน 31 คนๆละ 300 บาท/ปี       
    เปน็เงิน 9,300 บาท 

18,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

16. โครงการสนับสนุนค่ าใช้จ่ าย 
ก า ร บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า 
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา
ส าหรั บศู นย์ พัฒนาเด็ ก เล็ ก 
ค่าหนังสือเรียน)  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมการศาสนา ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14กรกฎาคม2563 ส าหรับจ านวนเด็กที่น ามาค านวณ 
ในการ ตั้งงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้  
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จ านวน 29 คนๆละ 200 บาท/ปี  เป็นเงิน  5,800 บาท 
2. ศูนย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑ์ในวัดมชัฌิมาวาส จ านวน 31 คนๆละ 200 บาท/ป ี
   เป็นเงิน6,200บาท 
 

12,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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      แบบ ผด.02 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

17. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอุปกรณ์ 
การเรียน) 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณก์ารเรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมการศาสนาตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2564แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ 
มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ส าหรับจ านวนเด็กที่น ามาค านวณ 
ในการตั้งงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้  
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จ านวน 29 คนๆละ 200 บาท/ปี  เป็นเงิน 5,800 บาท 
2. ศูนย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑ์ในวัดมชัฌิมาวาสจ านวน 31 คนๆละ 200 บาท/ป ี
   เป็นเงิน 6,200บาท 
 

12,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

18. โคร งการอุ ดหนุ น โ ร ง เ รี ยน 
บ้านเขว้าวิทยายน 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ตามโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษา  

50,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

   2.3  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
       แบบ ผด.02 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

1. โครงการพัฒนาศักยภาพชมรม
ผู้สูงอายุ 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ 
เช่น ค่าวัสดุการประชุมอบรม ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากรค่าป้าย โครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ค่าจ้างเหมารถ ค่าใช้จ่ายในการ ศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
 

40,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 
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       แบบ ผด.02 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

2. โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 
แห่งชาติ 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็นในการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจ าปี 2564 
เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียงหรือ เวที ค่าใช้จ่าย 
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าตกแต่งเวที ค่าสาธารณูปโภคค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน (กรณีมีการประกวด หรือแข่งขัน) ค่ามหรสพและหรือการแสดง ค่าใช้จ่ายในการ 
โฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการจัดงาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

100,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3 โครงการป้องกันและควบคมุ 
โรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลต าบล
บ้านเขว้า ตามโครงการสตัว์
ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  
เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์   
อัครราชกมุาร ีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติย ราชนาร ี  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็นในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
เช่น ค่าวัคซีน และอุปกรณ์ในการฉีดค่าน้ าดื่มส าหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการ และ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ที่จ าเป็นฯลฯ ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านสาธารณสุขของอปท.และเป็นไป 
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ 
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

45,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

4 โครงการอบรมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการขยะเทศบาลต าบล 
บ้านเขว้า   
   

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็นในการอบรมและศึกษาดูงานให้กับกลุ่ม เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา,ผู้น าชุมชน,แกนน าชุมชน,อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก,ประชาชน 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความส าคัญและตระหนักในการลด 
และคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า เช่นค่าแผ่น พับประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากรในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

200,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 
 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 
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       แบบ ผด.02 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

5. โครงการชุมชนเทศบาลต าบล 
บ้านเขว้าร่วมใจก าจัดลูกน้ า 
ยุงลาย ต้านภัยไข้เลือดออก 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็น ในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้าเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557  

200,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

6. โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการจัดการตลาดสด
เช้า-เย็น เทศบาลต าบล 
บ้านเขว้า มุ่งสู่ตลาดสดน่าซื้อ
ระดับดีมาก 5 ดาวอย่างยั่งยืน 
   
   

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน ให้กับคณะผู้บริหาร,ณะกรรมการ 
ตลาดสด, ตัวแทนผู้ประกอบการตลาดสด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการบริหารจัดการขยะในตลาดสดท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการงดใช้โฟม 
ลดการใช้ถุงพลาสติกในตลาดสด เพื่อยกระดับตลาดสดเทศบาลต าบลบ้านเขว้า เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการอบรมค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น เพื่อให้ตลาดสด
ของเทศบาลต าบลบ้านเขว้าสะอาด ปราศจากโรคหรือสารปนเปื้อน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 
ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

170,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 
 

 กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

7. โครงการอุดหนุนชุมชน 
หมู่ที่ 1 ในการด าเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

 เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 1 ในการด าเนินโครงการ 
ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขตามความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทพื้นท่ีชุมชนตาม
หนังสือด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้าน
สาธารณสุข ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์และแข็งแรงอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  

20,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 
 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

8. โครงการอุดหนุนชุมชน 
หมู่ที่ 2 ในการด าเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

 เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนหมู่ที่ 2 ในการด าเนินโครงการ 
ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขตามความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทพื้นที่ชุมชน 
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนท่ัวไป 
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ 
ด้านสาธารณสุข ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์และแข็งแรงอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  
 
 

20,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 
 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 
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       แบบ ผด.02 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

9. โครงการอุดหนุนชุมชน 
หมู่ที่ 11 ในการด าเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

 เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 11 ในการด าเนินโครงการ 
ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขตามความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทพื้นที่ชุมชน  
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนท่ัวไป 
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ 
ด้านสาธารณสุข ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์และแข็งแรงอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  

20,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 
 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

10. โครงการอุดหนุนชุมชน 
หมู่ที่ 12 ในการด าเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

 เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 12 ในการด าเนินโครงการ 
ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขตามความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทพื้นที่ชุมชน 
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนท่ัวไป 
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ 
ด้านสาธารณสุข ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์และแข็งแรงอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  

20,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 
 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

11. โครงการอุดหนุนชุมชน 
หมู่ที่ 13 ในการด าเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

 เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 13 ในการด าเนินโครงการ 
ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขตามความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทพื้นที่ชุมชน 
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนท่ัวไป 
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ 
ด้านสาธารณสุข ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์และแข็งแรงอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  

20,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 
 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

12.. โครงการอุดหนุนชุมชน 
หมู่ที่ 14 ในการด าเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

 เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนหมู่ที่ 14  ในการด าเนินโครงการ 
ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขตามความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทพื้นที่ชุมชน  
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนท่ัวไป 
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ 
ด้านสาธารณสุข ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์และแข็งแรงอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  

20,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 
 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

 



17 
   2.4  แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

       แบบ ผด.02 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

1. โครงการจัดงานเทศกาล 
วันอาสาฬหบูชาและเทศกาล 
วันเข้าพรรษา 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็นในการจัดงานเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและ
เทศกาลวันเข้าพรรษา เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ได้รับเชิญมาร่วมงาน และ
ผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ เช่นค่าเช่าเครื่อง
เสียงหรือเวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยค่าตกแต่งเวที ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน (กรณีมีการประกวดหรือแข่งขัน) ค่ามหรสพ และ
หรือการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น
ในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

100,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

2. โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวง
เจ้าพ่อพญาแล อ าเภอบ้านเขว้า
(เดือนหก)  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็นในการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล 
อ าเภอบ้านเขว้า (เดือนหก) เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ได้รับเชิญมาร่วมงาน
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ เช่น ค่าเช่า
เครื่องเสียงหรือเวทีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าสาธารณูปโภค  
ค่าตกแต่งเวที ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน (กรณีมีการประกวดหรือแข่งขัน)  
ค่ามหรสพและหรือการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

30,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

3. โครงการส่งเสริม เผยแพร่ 
อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
เทศบาลต าบลบ้านเขว้า เข้าร่วม 
งานเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการน าประชาชนเข้าร่วมงานฉลองอนุสาวรีย์ 
เจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่ที่แสดงออกถึง 
อัตลักษณ์  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าน้ าดื่ม เป็นต้น ทั้ งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ 
ผ้าไหม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของบ้านเขว้า และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงานของ 
บ้านเขว้า ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวและซื้อผ้าไหมสร้างรายได้ให้กับชุมชน  
 

100,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 
 

กอง 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 



18 แบบ ผด.01 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

4. โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวง
ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็นในการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อ 
ขุนด่าน เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ได้รับเชิญมาร่วมงาน และผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานท่ี เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง 
หรือ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าตกแต่งเวที ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน (กรณีมีการประกวดหรือแข่งขัน) ค่ามหรสพ และ
หรือการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จ าเป็นในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

10,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

5. โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวง
ศาลเจ้าพ่อหลวงภักดี  
(เจ้าพ่อดอนแก้ว)  
   
  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อ 
หลวงภักดี (เจ้าพ่อดอนแก้ว) เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ได้รับเชิญมา
ร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ เช่น 
ค่าเช่าเครื่องเสียงหรือเวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าตกแต่งเวที 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน (กรณีมีการประกวดหรือแข่งขัน) 
ค่ามหรสพและหรือการแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

30,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กองการศึกษา 
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

6. โครงการจัดงานประเพณี 
ลอยกระทง 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็นในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่าย
พิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียงหรือเวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัยค่าตกแต่งเวที ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ
แข่งขัน (กรณีมีการประกวดหรือแข่งขัน) ค่ามหรสพและหรือการแสดง ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการจัดงาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ
การส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

130,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 
 
 



19 
แบบ ผด.01  

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

7. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็นในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่นค่าใช้จ่าย
พิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียงหรือเวทีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัยค่าตกแต่งเวที ค่าาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ
แข่งขัน (กรณีมีการประกวดหรือแข่งขัน) ค่ามหรสพและหรือการแสดง ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการจัดงาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

130,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

            

8. โครงการท าบุญตักบาตรวันขึ้นปี
ใหม ่

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็นในการจัดงานท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เช่น 
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ เช่นค่าเช่าเครื่องเสียงหรือเวทีค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าตกแต่งเวที ค่าสาธารณูปโภคค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน (กรณีมีการประกวดหรือแข่งขัน) ค่ามหรสพและหรือการแสดง 
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นในการจัดงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559   

10,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

            

9. โครงการอุดหนุนวัดเจริญผล 
ในการจัดงานประเพณีวันกตญัญู 
ปิดทองสรงน้ าหลวงพ่อโพธ์ิ 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดเจริญผล ในการจัดงานประเพณีวันกตัญญู ปิดทอง 
สรงน้ าหลวงพ่อโพธิ์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญของ จารีตประเพณี 
ร่วมกันอนุรักษ์  บ ารุ งรักษาให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน 
ได้ท ากิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ภายในชุมชน  

30,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

            

10. โครงการอุดหนุนวัดปทุมาวาส 
ใ น ก า ร จั ด ง า น ป ร ะ เ พ ณี 
บุญเดือนสาม 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดปทุมาวาสในการจัดงานประเพณีบุญเดือนสามฉลองรอย
พระพุทธบาทจ าลอง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญของจารีตประเพณี 
ร่วมกันอนุรักษ์บ ารุงรักษา ให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ได้ท า
กิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ภายในชุมชน  

30,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
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แบบ ผด.01  

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

11. โครงการอุดหนุนวัดมัชฌิมาวาส  
ใ น ก า ร จั ด ง า น ป ร ะ เ พ ณี 
บุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดมัชฌิมาวาสในการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก 
(บุญบั้งไฟ) ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญของจารีต ประเพณี ร่วมกัน
อนุรักษ์ บ ารุงรักษาให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ภายในชุมชน  

30,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

            

12. โครงการอุดหนุนวัดศาลาลอย 
ในการจัดงานประเพณีบุญเทศน์
มหาชาติ  

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดศาลาลอยในการจัดงานประเพณีบุญเทศน์มหาชาติ 
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญของ จารีต ประเพณี ร่วมกันอนุรักษ์
บ ารุงรักษา ให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน
ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ภายในชุมชน 

30,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

            

   2.5 แผนงำนงบกลำง 
       แบบ ผด.02 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

1. โครงการสมทบกองทุนลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น 

 เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลต าบล 
บ้านเขว้า ตามหนังสือที่ มท 0891.3/ว2199  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552  
และหนังสือที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26  กรกฎาคม 2554  

200,000 เทศบาล 
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

            

2. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพที่มีสิทธิ 
และได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วกับเทศบาลต าบลบ้านเขว้า โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี 
ขึ้นไปได้รับในอัตราคนละ 800 บาทต่อเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาท 
ต่อเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
 
 

4,248,000 เทศบาล 
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กองวัสดิการงคม 
/กรมบัญชีกลาง 
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       แบบ ผด.02 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

3. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ และได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วกับเทศบาลต าบลบ้านเขว้า  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2560 และ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ในอัตราตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  18 ตุลาคม 2555 
เรื่องการก าหนดอัตราเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

14,205,600 เทศบาล 
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กองสวัสดิการ
สังคม/ 

กรมบัญชี 
กลาง 

            

4. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพส าหรับผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรอง และ 
ท าการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ 
ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการ 
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

60,000 เทศบาล 
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กองสวัสดิการ
สังคม/ 

กรมบัญชี 
กลาง 

            

5. โครงการจัดจราจร  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจรสามเหลี่ยมหยุดจรวจ 
ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจรแผงกั้นจราจร แผง
พลาสติก ใส่น้ า เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถเป็นต้น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  

20,000 เทศบาล 
ต าบล 

บ้านเขว้า 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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  3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำร 
   3.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป 

       แบบ ผด.01 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

1. โครงการจ้างเหมาบริการอื่น
ทั่วไป  (ส านักปลัดเทศบาล) 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอื่นทั่วไปเช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุกค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการด าเนิน คดีตามค าพิพากษา 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ โดยจ าแนกให้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

60,000 เทศบาล 
ต าบล 

บ้านเขว้า 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

2. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
เพื่อท าความสะอาดอาคาร
ส า นั ก ง า น   
(ส านักปลัดเทศบาล) 

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชน เพื่อปฏิบัติงานท าความสะอาดห้องน้ า  อาคาร 
ส านักงานห้องประชุมฯลฯ จ านวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 216,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

216,000 เทศบาล 
ต าบล 

บ้านเขว้า 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

3. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
เพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติปฏิบัติ 
งานบันทึกข้อมูลงานผลิตและพิมพ์เอกสาร ในงานนิติการงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
งานกิจการสภา งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ งานศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค งานศูนย์ 
ไกล่เกลี่ย และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 2 คนในอัตราเดือนละ 9 ,000 บาท 
จ านวน 12 เดือนเป็นเงิน 216,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ 
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน 
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

216,000 เทศบาล 
ต าบล 

บ้านเขว้า 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

4. โครงการจัดงานเนื่องในวัน
ท้องถิ่นไทย 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการจัดงานเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจ าปี
งบประมาณ 2564 ได้แก่ ค่าพานพุ่ม ค่ารับรองส าหรับผู้ที่ได้รับเชิญร่วมงานและมาร่วมงาน 
ค่าจัดท าประกาศเกียรติคุณ ค่าน้ าดื่มและค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นที่จ าเป็น ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

10,000 เทศบาล 
ต าบล 

บ้านเขว้า
  
 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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       แบบ ผด.01 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

5. โครงการแก้ไขปรับปรุงและ
ทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล
ต า บ ล บ้ า น เ ข ว้ า  
(พ.ศ.2561-2565) 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็นในการทบทวนเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านเขว้า (พ.ศ. 2561-2565) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการประชุม
ประชาคม ระดับหมู่บ้านและระดับต าบลค่าวัสดุอุปกรณ์เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตอบ 
สนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลรวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนตามแนวนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย 

30,000 เทศบาล 
ต าบล 

บ้านเขว้า
  
 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

6. โ ค ร ง ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง
น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี  แ ล ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ าเป็น ในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาล (กรณีครบวาระ)เช่นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง 
ค่าตอบแทนของผู้อ านวยการ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาล นายอ าเภอ 
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท0818.2/ว4289 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อให้การเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุรจิต เที่ยงธรรม  

600,000 เทศบาล 
ต าบล 

บ้านเขว้า
  
 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

7. โครงการจ้างเหมาบริการอื่น
ทั่วไป (กองคลัง) 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอื่นทั่วไป เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุกค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ฯลฯ โดยจ าแนกให้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657  
ลงวันที่16 กรกฎาคม 2556 เรื่ อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

100,000 เทศบาล 
ต าบล 

บ้านเขว้า
  
 

กองคลัง             

8. ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริม
การปฏิบัติงาน (กองคลัง) 
 

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนเพื่อเสริมการการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ 
ในกองคลัง จ านวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 
216,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยมท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่า 
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

216,000 เทศบาล 
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กองคลัง             



24 
       แบบ ผด.01 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

9. โครงการคลินิ กกองคลั ง
เทศบาลต าบลบ้านเขว้ า
เคลื่อนที ่

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินโครงการคลินิกกองคลังเทศบาลต าบลบ้านเขว้า
เคลื่อนที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

5,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กองคลัง             

10. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550  

350,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กองคลัง             

   3.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
       แบบ ผด.02 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

1. ค่ า จ้ า ง เ ห ม า เ อ ก ช น 
เพื่ อเสริมการปฏิบัติ งาน  
(งานป้องกันฯ)  
 

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนปฏิบัติงานดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ 
ตลาดสดเช้า และตลาดสดเย็น จ านวน  2 คนในอัตราเดือนละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 216,000 บาท เพื่อเสริมการการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่ วนมาก ที่  มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563   
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

216,000
  

เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

2. โครงการจ้างเหมาบริการอื่น
ทั่วไป (งานป้องกันฯ) 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทั่วอ่ืนไป เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ โดยจ าแนก 
ให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

50,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            



25 
       แบบ ผด.02 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

3. โครงการจ่ายค่าตอบแทนผู้
ปฏิ บั ติ ร า ชก า ร อั น เ ป็ น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนที่ได้รับค าสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในการด าเนินการตามภารกิจอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ 
การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย และอัตราค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ อาสา 
สมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 หนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 
26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  

30,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

4. โครงการป้ องกั นและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
ประจ าปี 2564 เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็น ทั้งนี้เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการเดินทางให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนตามพระราช บัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (1) (9) 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (23) (29) (30) 

10,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

5. โครงการรณรงค์ ปกป้ อง
สถาบันส าคัญของชาติ 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการรณรงค์ปกป้องสถาบันส าคัญ 
ของชาติ หรือการน ามวลชนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ประจ าปี 
2564 เช่น ค่าน ้าดื่ม ค่าพาหนะ และ ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็น    

50,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

6. โครงการป้ องกั นและลด
อุ บั ติ เ ห ตุ ช่ ว ง เ ท ศ ก า ล
สงกรานต์ 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าปี 2564 เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็น ทั้งนี้เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการเดินทางให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนตาม พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 1)(9),
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (23) (29) (30)   

10,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            



26 
       แบบ ผด.02 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

7. โครงการฝึกอบรมทบทวน 
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าต่างๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติ 
การจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการเป็นต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ส าหรับ
ช่วยเหลืองานของเทศบาลในการด าเนินการตามภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ของประชาชน 

70,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

   3.3 แผนงำนกำรศึกษำ 
       แบบ ผด.02 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

1. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
เพื่ อเสริ มการปฏิบั ติ งาน   
(กองศึ กษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนเพื่อเสริมการการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ ในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 3 คน ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท จ านวน 12 
เดือนเป็นเงิน 324,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยมท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

324,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กองศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

2. โครงการจ้างเหมาบริการอื่น
ทั่วไป (กองศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม) 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไปเช่นค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก 
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูลค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)  
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตาม 
ค าพิพากษาค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ  
โดยจ าแนกให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ 
ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

70,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กองศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
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   3.4 แผนงำนสำธำรณสุข 

       แบบ ผอ.02 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

1. โครงการจ้างเหมาบริการใน
การส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ 
และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตาม 
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช
กุ มารี  กรมพระศรี สวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการในการส ารวจข้อมูลสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของ 
และไม่มีเจ้าของและขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2564 จ านวน 2 ครั้ง (ครั้งแรกภายในเดือน 
ธ.ค. 2563 และครั้งที่ 2 ภายในเดือน มิ.ย. 2564) ในอัตราตัวละ 6 บาทต่อปี ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  และหนังสือด่วนที่สุด ที่  
มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการตั้งงบประมาณ
ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  

10,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

2. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
เพื่ อเสริ มการปฏิบั ติ งาน 
( ก อ ง ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม) 

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ ปฏิบัติงาน 
ในกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม จ านวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินการ 
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

216,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

3. โครงการจ้างเหมาบริการ 
อื่นทั่วไป (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นท่ัวไป เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตาม 
ค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ  
โดยจ าแนกให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ 
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

40,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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   3.5 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

       แบบ ผด.01 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

1. โครงการจ้างเหมาบริการอื่น
ทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม) 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป เช่นค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ โดยจ าแนกให้เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

50,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
เพื่ อเสริ มการปฏิบั ติ งาน 
(กองสวัสดิการสังคม) 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนช่วยเหลือปฏิบัติงาน ในกองสวัสดิการ สังคม จ านวน  
5 คน ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

540,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

   3.6 แผนงำนเคหะและชุมชน 
       แบบ ผด.02 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

1. โครงการจ้างเหมาบริการอื่น
ทั่วไป (กองช่าง) 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ โดยจ าแนกให้เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 
กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

440,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กองช่าง             



29 
       แบบ ผด.02 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

2. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
เพื่ อเสริมการปฏิบัติ งาน 
(กองช่าง) 

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ ปฏิบัติงานในกอง
ช่าง จ านวน 4 คน ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 432,000 บาท 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 
2563  เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

432,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กองช่าง             

   2.5 แผนงำนกำรพำณิชย์ 
       แบบ ผด.01 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

1. โครงการจ้างเหมา 
บริการอื่นทั่วไป 
(ตลำดสดเทศบำล) 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทั่วไป เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) 
 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี  
ตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ 
โดยจ าแนกให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

50,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม   

            

2. โครงการจ่ายค่าตอบแทน 
ผู้ ปฏิ บั ติ ราชการอั นเป็ น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โรงฆ่ำสัตว์) 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่หรือสัตวแพทย์ที่ท าการตรวจสัตว์  และ 
ซากสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลต าบลบ้านเขว้าในอัตราที่ กระทรวงมหาดไทยก าหนด  

48,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กอง 
สาธารณสุข
และสิ่งแวด 

ล้อม 

            

3. โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อ
เ ส ริ ม ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 
 (โรงฆ่าสัตว์) 

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล จ านวน 1 คน 
ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์
การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

108,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กอง 
สาธารณสุข
และสิ่งแวด 

ล้อม 

            



30 
       แบบ ผด.01 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

4. โครงการจ้างเหมาเอกชน
ปฏิบัติ งานในการฆ่ าสัตว์ 
ช า แ ห ล ะ เ นื้ อ สั ต ว์ 
(โรงฆ่าสัตว) 

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชน โดยมีหน้าที่ในการฆ่าสัตว์ ช าแหละเนื้อสัตว์ ฯลฯใน
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลบ้านเขว้า จ านวน 6 คน ในอัตราเดือนละ 12,000 บาท จ านวน 12 
เดือน เป็นเงิน 864,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ 
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

864,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กอง 
สาธารณสุข
และสิ่งแวด 

ล้อม 
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  4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

       แบบ ผอ.02 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

1. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป 
(งานก าจัดขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล) 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไปเช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษาค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ฯลฯ โดยจ าแนกให้เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 
กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

750,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

2. โครงการจ้างประชาชนเก็บ
รวบรวมขยะมู ลฝอยใน
ชุ ม ช น เ ท ศ บ า ล ต า บ ล 
บ้านเขว้า 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างประชาชนเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาล 
ต าบลบ้านเขว้า เพื่อให้การบริหารสาธารณะทันต่อความต้องการของประชาชน ป้องกันปัญหา
ขยะตกค้างในชุมชน การแก้ไขปัญหาการว่างงานในชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจ และที่ส าคัญ 
เพื่อพัฒนาให้เทศบาลได้ปฏิบัติงานบรรลุตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
เป็นไปตาม Road map ในการบริหารจัดการขยะของจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้เทศบาลต าบล 
บ้านเขว้ามีความสะอาด เป็นเมืองน่าอยู่  

500,400 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม   

            

3. โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองบัว หมู่ที่ 1 
(ช่วงบ้านนางสมพิศ-บ้าน
นายสุทิน) 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัว 
หมู่ที่ 1 (ช่วงบ้านนางสมพิศ-บ้านนายสุทิน) โดยก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตรสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 60 เมตร พร้อมรื้อถอน 
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตร และก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 

125,100 หมู่ที่ 1
เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 
 

กองช่าง             

4. โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่14 (ช่วงบ้านนายพร- 
คอกวัวนายสมพาน) 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  14  
(ช่วงบ้านนายพร- คอกวัวนายสมพาน) โดย  ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 0.30 เมตรสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 240 เมตร พร้อมรื้อถอน 
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 15 ตารางเมตร และก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านเขว้า  
 

475,800 หมู่ที1่4
เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 
 

กองช่าง             
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       แบบ ผอ.02 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

5. โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 
(ช่วงโรงฆ่ าสัตว์ -บ้านนาย
ประสาน) 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่  
 หมู่ที่ 1 (ช่วงโรงฆ่าสัตว์-บ้านนายประสาน) โดยก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตรสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 220 เมตร พร้อมรื้อถอน 
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 47 ตารางเมตร และก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 38 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านเขวา้  

472,300 หมู่ที่ 1
เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 
 

กองช่าง             

6. โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองเมื่อย หมู่ที่ 14 
(ช่วง 4 แยกบ้าน ส.จ.หวัง- 
บ้านนายสมาน) 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเมื่อย 
หมู่ที่ 14 (ช่วง 4 แยกบ้าน ส.จ.หวัง- บ้านนายสมาน) โดยก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 121 เมตร ตามแบบ
เทศบาลต าบลบ้านเขว้า 

238,000 หมู่ที่ 14
เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 
 

กองช่าง             

7. โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายอุดมผล  หมู่ที่ 12 
(ช่วงโรงสีนายโฮม- บ้านนาย
ส าเนียง บัวชัย) 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุดมผล หมู่ที่ 12 
(ช่วงโรงสีนายโฮม-บ้านนายส าเนียง บัวชัย) โดยก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 0.30 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตรความยาวไม่น้อยกว่า 93 เมตร พร้อมรื้อถอนผิวจราจร 
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 29 ตารางเมตร และก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 15 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านเขว้า  

197,400 หมู่ที่ 12
เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 
 

กองช่าง             

8. โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 (ช่วงบ้านนายสม
บุญ-บ้านนายเหลือง) 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  11  
(ช่วงบ้านนายสมบุญ-บ้านนายเหลือง) โดยก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตรความยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร พร้อมรื้อถอนผิวจราจร 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 23 ตารางเมตร และก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 7 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านเขว้า  

496,300 หมู่ที่ 11
เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 
 

กองช่าง             

8. โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 (ช่วงบ้านนายมวล -
บ้านนายสมพาน) 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  2  
(ช่วงบ้านนายมวล-บ้านนายสมพาน) โดยก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
กว้าง 0.30 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตรความยาวไม่น้อยกว่า 117 เมตร พร้อมรื้อถอนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร และก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 

234,000 หมู่ที่ 2
เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 
 

กองช่าง             
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  5. ยุทธศำสตร์บ้ำนเมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน 
   5.1 แผนงำนเคหะและชุมชน                    แบบ ผอ.02 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

1. โคร งการก่ อสร้ า งถนน
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก 
 สายดอนแก้ว หมู่ที่ 13 
(ช่วง 3 แยกดอนแก้ว-บ้าน
นายคณิต) 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนแก้ว หมู่ที่  13 
(ช่วง3 แยกดอนแก้ว-บ้านนายคณิต) โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรความยาวไม่น้อยกว่า 212 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 
848 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก  ไม่น้อยกว่า 15 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านเขว้า  

497,800 หมู่ที่ 13
เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า  

กองช่าง             

2. โคร งการก่ อสร้ า งถนน
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก  
สายอุดมผล หมู่ที่ 12  
(ช่วงบ้านนายไสว-บ้านนาย
คณิต) 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุดมผล หมู่ที่ 12  
(ช่วงบ้านนายไสว-บ้านนายคณิต) โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรความยาวไม่น้อยกว่า 260 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 
1,040 ตารางเมตร พร้อมรื้อถอนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านเขว้า  

767,400 หมู่ที่ 12
เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า  

กองช่าง             
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  6. ยุทธศำสตร์กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   6.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป              แบบ ผอ.02 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

1. โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อเสริมสร้าง 
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานประจ าปี 2564 ได้แก่ ค่าป้ายโครงการ 
ค่าวิทยากร และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นที่จ าเป็นตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ท้ังนี้เพื่อให้ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มีคุณธรรม 
จริยธรรมปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

10,000 เทศบาล
ต าบล

บ้านเขว้า 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

2. โครงการอบรมให้ความรู้
เ กี่ ย ว กั บ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ 
ทับซ้อน 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลลูกจ้างพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนมีจิตส านึก ค่านิยม ตระหนักถึงโทษของการทุจริตร่วมกัน
ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า ให้มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต    

10,000 เทศบาล
ต าบล

บ้านเขว้า 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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  7. ยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
   7.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน แบบ ผอ.02 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

1 โครงการรณรงค์ 
ต้านยาเสพติด 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด หรือการน า 
มวลชนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติดประจ าปี 2564 เช่น ค่าน ้าดื่ม ค่ารับรองผู้ที่ 
ได้รับเชิญร่วมงานและผู้มาร่วมงาน ค่าจัดสถานที่ค่าใช้จ่ายในการประกวด ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดนิทรรศการ และค่าอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ 
าด้วยการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558   

50,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

2 โครงการอบรมเยาวชน
ห่างไกลปลอดภัยยาเสพติด 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการอบรมเยาวชนห่างไกลปลอดภัย 
ยาเสพติด เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการเป็นต้น 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

20,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

   7.2 แผนงำนกำรศำสนำและนันทนำกำร 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
“ บ้ า น เ ข ว้ า เ ก ม ส์ ” 
ต้านยาเสพติด 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา“บ้านเขว้าเกมส์” ต้านยาเสพติด เช่น ค่าเช่า และ
หรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดท าเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ 
ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัลที่มอบให้กับผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น 
การจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ริ้วขบวน ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์กีฬา
ส าหรับฝึกเตรียมความพร้อมของนักกีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น ตลอดจน 
ค่าใช้จ่ายอื่น ที่จ าเป็นในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   

60,000 เทศบาล
ต าบล 

บ้านเขว้า 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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