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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลบานเขวา
อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานเขวา

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลบานเขวา จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลบานเขวาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลบานเข
วา จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 37,126,010.01 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 61,809,208.89 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,926,621.88 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 3,508,765.07 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 67,941,111.89 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 342,511.27 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,203,583.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 1,203,096.35 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 7,323.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 5,125.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 30,578,475.27 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 34,600,998.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 62,758.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 63,950,185.99 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 19,983,065.36 บาท

งบบุคลากร จํานวน 23,498,348.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 15,050,515.53 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,068,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,350,257.10 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 62,758.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 10,843,500.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานเขวา
อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 342,511.27 1,009,000.00 343,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,203,583.00 1,320,000.00 1,446,500.00

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน 1,203,096.35 1,227,000.00 2,701,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 7,323.00 25,000.00 9,100.00

หมวดรายไดจากทุน 5,125.00 5,200.00 6,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,761,638.62 3,586,200.00 4,505,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 30,578,475.27 33,318,000.00 30,782,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

30,578,475.27 33,318,000.00 30,782,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 34,600,998.00 35,150,200.00 35,832,400.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

34,600,998.00 35,150,200.00 35,832,400.00

รวม 67,941,111.89 72,054,400.00 71,120,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานเขวา
อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 19,983,065.36 21,039,500.00 21,910,200.00

งบบุคลากร 23,498,348.00 25,548,900.00 26,159,000.00

งบดําเนินงาน 15,050,515.53 19,514,000.00 17,576,200.00

งบลงทุน 3,068,000.00 3,627,000.00 3,099,600.00

งบเงินอุดหนุน 2,350,257.10 2,325,000.00 2,375,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 63,950,185.99 72,054,400.00 71,120,000.00
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลบานเขวา

อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลบ้านเขว้า
อําเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,447,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,857,300

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,493,500

แผนงานสาธารณสุข 3,163,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,378,800

แผนงานเคหะและชุมชน 5,718,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 590,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 350,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,051,200

แผนงานการพาณิชย์ 2,159,900

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 21,910,200

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 71,120,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า

อําเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 21,910,200 21,910,200
    งบกลาง 21,910,200 21,910,200

รวม 21,910,200 21,910,200

หน้า : 1/10

-6-



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,268,800 965,800 2,675,300 10,909,900
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,400 0 0 2,848,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,420,400 965,800 2,675,300 8,061,500

งบดําเนินงาน 1,825,800 36,600 1,662,000 3,524,400
    ค่าตอบแทน 246,000 33,400 190,000 469,400

    ค่าใช้สอย 796,000 3,200 1,012,000 1,811,200

    ค่าวัสดุ 260,000 0 400,000 660,000

    ค่าสาธารณูปโภค 523,800 0 60,000 583,800

งบลงทุน 1,400 0 11,800 13,200
    ค่าครุภัณฑ์ 1,400 0 11,800 13,200

รวม 9,096,000 1,002,400 4,349,100 14,447,500

หน้า : 2/10
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกิจ
งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
รวม

งบบุคลากร 0 2,069,900 2,069,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 2,069,900 2,069,900

งบดําเนินงาน 256,000 473,600 729,600
    ค่าใช้สอย 216,000 210,000 426,000

    ค่าวัสดุ 40,000 230,000 270,000

    ค่าตอบแทน 0 33,600 33,600

งบลงทุน 0 22,800 22,800
    ค่าครุภัณฑ์ 0 22,800 22,800

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

รวม 256,000 2,601,300 2,857,300

หน้า : 3/10
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,621,400 3,030,700 4,652,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,621,400 3,030,700 4,652,100

งบดําเนินงาน 660,000 2,035,300 2,695,300
    ค่าตอบแทน 20,000 30,000 50,000

    ค่าใช้สอย 490,000 762,300 1,252,300

    ค่าวัสดุ 100,000 1,150,000 1,250,000

    ค่าสาธารณูปโภค 50,000 93,000 143,000

งบลงทุน 0 46,100 46,100
    ค่าครุภัณฑ์ 0 46,100 46,100

งบเงินอุดหนุน 0 2,100,000 2,100,000
    เงินอุดหนุน 0 2,100,000 2,100,000

รวม 2,281,400 7,212,100 9,493,500

หน้า : 4/10
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 2,507,600 2,507,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,507,600 2,507,600

งบดําเนินงาน 656,000 656,000
    ค่าตอบแทน 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 356,000 356,000

    ค่าวัสดุ 240,000 240,000

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 10,000

รวม 3,163,600 3,163,600

หน้า : 5/10
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,503,800 1,503,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,503,800 1,503,800

งบดําเนินงาน 875,000 875,000
    ค่าตอบแทน 35,000 35,000

    ค่าใช้สอย 610,000 610,000

    ค่าวัสดุ 130,000 130,000

    ค่าสาธารณูปโภค 100,000 100,000

รวม 2,378,800 2,378,800

หน้า : 6/10
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 715,100 1,533,300 2,248,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 715,100 1,533,300 2,248,400

งบดําเนินงาน 867,000 2,556,000 3,423,000
    ค่าตอบแทน 5,000 260,000 265,000

    ค่าใช้สอย 452,000 1,576,000 2,028,000

    ค่าวัสดุ 410,000 720,000 1,130,000

งบลงทุน 46,600 0 46,600
    ค่าครุภัณฑ์ 46,600 0 46,600

รวม 1,628,700 4,089,300 5,718,000

หน้า : 7/10
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 470,000 470,000
    ค่าใช้สอย 470,000 470,000

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

รวม 590,000 590,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 210,000 230,000
    ค่าใช้สอย 20,000 210,000 230,000

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

รวม 20,000 330,000 350,000

หน้า : 8/10
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,147,300 0 2,147,300
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,147,300 0 2,147,300

งบดําเนินงาน 2,938,900 0 2,938,900
    ค่าตอบแทน 70,000 0 70,000

    ค่าใช้สอย 1,702,000 0 1,702,000

    ค่าวัสดุ 1,000,000 0 1,000,000

    ค่าสาธารณูปโภค 166,900 0 166,900

งบลงทุน 1,800 2,963,200 2,965,000
    ค่าครุภัณฑ์ 1,800 0 1,800

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,963,200 2,963,200

รวม 5,088,000 2,963,200 8,051,200

หน้า : 9/10
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แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

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

งบดําเนินงาน 800,000 1,234,000 2,034,000
    ค่าใช้สอย 50,000 560,000 610,000

    ค่าวัสดุ 30,000 330,000 360,000

    ค่าสาธารณูปโภค 720,000 246,000 966,000

    ค่าตอบแทน 0 98,000 98,000

งบลงทุน 0 5,900 5,900
    ค่าครุภัณฑ์ 0 5,900 5,900

รวม 800,000 1,359,900 2,159,900

หน้า : 10/10
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,447,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,857,300

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,493,500

แผนงานสาธารณสุข 3,163,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,378,800

แผนงานเคหะและชุมชน 5,718,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 590,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 350,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,051,200

แผนงานการพาณิชย์ 2,159,900

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 21,910,200

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 71,120,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตรา
เทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบ้านเขว้า และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัด
ชัยภูมิ

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 71,120,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 71,120,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
อําเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ
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ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลบ้านเขว้าปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลบ้านเขว้ามีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

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

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

(นายธวัช   จินชัย)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลบ้านเขว้า

เห็นชอบ

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

(...............................................)

ตําแหนง ผู้วาราชการจังหวัดชัยภูมิ
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
อําเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 512,006.25 46.00 10,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 24,778.85 874.95 10,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 23,400.32 500,000.00 -95.20 % 24,000.00
     ภาษีป้าย 186,048.00 205,910.00 200,000.00 3.00 % 206,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 145,055.00 112,280.00 289,000.00 -60.90 % 113,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 867,888.10 342,511.27 1,009,000.00 343,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 4,685.10 5,674.50 5,000.00 20.00 % 6,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 3,360.00 2,360.00 4,000.00 -25.00 % 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 124,520.00 168,340.00 125,000.00 49.60 % 187,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

0.00 120.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 2,100.00 2,430.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,220.00 1,055.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,170.00 720.00 3,000.00 -66.67 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 77,020.00 582,715.00 1,080,000.00 -25.93 % 800,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 19,050.00 13,300.00 20,000.00 -30.00 % 14,000.00

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:22:05 หน้า : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าปรับการผิดสัญญา 99,202.00 363,503.50 10,000.00 3,540.00 % 364,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

26,000.00 25,800.00 26,000.00 0.00 % 26,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

17,000.00 16,150.00 17,000.00 0.00 % 17,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 12,599.00 3,615.00 13,000.00 -69.23 % 4,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 1,905.00 2,040.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 5,760.00 0.00 100.00 % 6,000.00
     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 118,611.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 23,934.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 533,376.10 1,203,583.00 1,320,000.00 1,446,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 887,665.00 929,579.00 900,000.00 169.67 % 2,427,000.00
     ดอกเบี้ย 326,289.45 273,517.35 327,000.00 -16.21 % 274,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,213,954.45 1,203,096.35 1,227,000.00 2,701,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 5.00 0.00 100.00 % 100.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 6,500.00 5,000.00 7,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00
     ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง 16,822.00 2,118.00 17,000.00 -82.35 % 3,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 190.00 200.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 23,512.00 7,323.00 25,000.00 9,100.00

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:22:05 หน้า : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 5,125.00 5,200.00 15.38 % 6,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 5,125.00 5,200.00 6,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 370,090.37 369,681.96 371,000.00 -0.27 % 370,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 20,546,558.77 19,088,714.84 20,547,000.00 -7.10 % 19,089,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,162,485.84 3,147,120.07 3,163,000.00 -0.47 % 3,148,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 133,503.46 51,950.81 134,000.00 -61.19 % 52,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 7,158,648.75 6,209,434.51 7,159,000.00 -13.26 % 6,210,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 59,860.77 55,812.26 60,000.00 -6.67 % 56,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 63,196.03 55,180.82 64,000.00 -12.50 % 56,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,819,815.00 1,600,580.00 1,820,000.00 -1.04 % 1,801,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 33,314,158.99 30,578,475.27 33,318,000.00 30,782,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 34,018,178.00 34,600,998.00 35,150,200.00 1.94 % 35,832,400.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 34,018,178.00 34,600,998.00 35,150,200.00 35,832,400.00
รวมทุกหมวด 69,971,067.64 67,941,111.89 72,054,400.00 71,120,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานเขวา

อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 71,120,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 343,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 24,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง 476,000 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับ
จริง

ภาษีป้าย จํานวน 206,000 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น 6,000 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง

อากรการฆาสัตว์ จํานวน 113,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง 176,000 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับ
จริง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,446,500 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 6,000 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น 1,000 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 3,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง 1,000 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 187,000 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น 62,000 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับ
จริง

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น 500 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 3,000 บาท

ตั้งรับไวเทากับปที่แลวโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ตั้งรับไวเทากับปที่แลวโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง 2,000 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 800,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง 280,000 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับ
จริง

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 14,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง 6,000 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 364,000 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น 354,000 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับ
จริง

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 26,000 บาท

ตั้งรับไวเทากับปที่แลวโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 17,000 บาท

ตั้งรับไวเทากับปที่แลวโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 10,000 บาท

ตั้งรับไวเทากับปที่แลวโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 4,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง 9,000 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 3,000 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น 1,000 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 6,000 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น 6,000 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 2,701,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 2,427,000 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น 1,527,000 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะได
รับจริง
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ดอกเบี้ย จํานวน 274,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง 53,000 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 9,100 บาท
เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน 100 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น 100 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง

คาเขียนแบบแปลน จํานวน 5,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง 2,000 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง

คาขายแบบพิมพ์และคํารอง จํานวน 3,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง 14,000 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง 15,900 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง

หมวดรายได้จากทุน รวม 6,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 6,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง 4,000 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 30,782,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 370,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง 1,000 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 19,089,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง 1,458,000 บาท โดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับ
จริง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,148,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง 15,000 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 52,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง 82,000 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,210,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง 949,000 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับ
จริง

คาภาคหลวงแร จํานวน 56,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง 4,000 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง
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คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 56,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง 8,000 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,801,000 บาท

ตั้งรับไวลดลง 19,000 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 35,832,400 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 35,832,400 บาท

ตั้งรับไวเพิ่มขึ้น 233,000 บาทโดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับ
จริง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 769,313.58 792,392.98 825,300 2.39 % 845,000

คาชําระดอกเบี้ย 176,845.07 153,765.67 120,100 -26.89 % 87,800

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 309,919 299,410 345,300 6.46 % 367,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 12,875 16,100 0.62 % 16,200

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 13,309,300 13,506,200 14,205,600 0 % 14,205,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,708,800 4,072,800 4,248,000 0 % 4,248,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 49,000 51,500 60,000 0 % 60,000

เงินสํารองจาย 50,305 88,872 163,900 22.03 % 200,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 1,058,700

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 546,300

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานเขวา
อําเภอบานเขวา    จังหวัดชัยภูมิ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใชจายในการจัดจราจร 24,750 35,211 20,000 -30 % 14,000

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

56,427.19 59,244.71 61,000 0 % 61,000

เงินสมทบกองทุนทดแทน 12,627 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น

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

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

675,406 710,794 1,107,200 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยพิเศษ 0 0 40,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 20,342,692.84 19,983,065.36 21,412,500 21,910,200
รวมงบกลาง 20,342,692.84 19,983,065.36 21,412,500 21,910,200
รวมงบกลาง 20,342,692.84 19,983,065.36 21,412,500 21,910,200

รวมแผนงานงบกลาง 20,342,692.84 19,983,065.36 21,412,500 21,910,200
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

725,760 725,760 585,800 23.9 % 725,800

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 180,000 180,000 153,000 17.65 % 180,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000 120,800 49.01 % 180,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

207,360 207,360 157,400 31.77 % 207,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,555,200 1,555,200 1,301,700 19.47 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 2,848,320 2,318,700 2,848,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 3,340,440 3,531,420 3,479,300 -10.81 % 3,103,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

151,200 151,200 151,200 0 % 151,200

เงินประจําตําแหนง 187,200 187,200 187,200 -9.62 % 169,200

คาจางลูกจางประจํา 230,750 223,951 233,000 0 % 233,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 869,381 834,857 892,900 -17.16 % 739,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 20,972 27,900 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,799,943 4,956,528 4,967,600 4,420,400
รวมงบบุคลากร 7,648,263 7,804,848 7,286,300 7,268,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

2,800 2,750 47,700 -37.11 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

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

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 8,720 120,000 -83.33 % 20,000

คาเชาบาน 57,100 72,000 72,000 0 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 104,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 128,300 147,000 159,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 201,944 241,778 418,700 246,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่นทั่วไป 31,750 1,360 40,000 50 % 60,000

คาจางเหมาเอกชนเพื่อทําความสะอาด 216,000 216,000 216,000 0 % 216,000

คาจางเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 216,000 189,000 198,000 9.09 % 216,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 12,750 12,490 30,000 66.67 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 175,280 96,472 93,000 61.29 % 150,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 4/59
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการแกไขปรับปรุงและทบทวนแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวา (พ.ศ.2561-
2565)

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการแกไขปรับปรุงและทบทวนแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวา 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564)

8,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานเนื่องในวันทองถิ่นไทย 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล

0 0 534,000 -100 % 0

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล (กรณีตําแหนงวาง)

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
เสริมสรางธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

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

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับผล
ประโยชน์ทับซอน

3,015 3,215 10,000 -50 % 5,000

โครงจัดทํารายงานกิจการเทศบาลตําบล
บานเขวา

0 6,400 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,800 47,400 299,000 -89.97 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 674,084 572,337 1,450,000 796,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 205,288 171,638 145,000 -31.03 % 100,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 5/59
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุงานบานงานครัว 0 6,084 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสราง 5,600 0 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 117,145 93,725 150,000 -20 % 120,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,300 19,940 25,000 20 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 331,333 291,387 330,000 260,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 384,122.18 370,490.79 422,000 -0.47 % 420,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 34,376.02 46,288.86 50,000 0 % 50,000

คาบริการโทรศัพท์ 9,630.33 7,023.05 20,000 0 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 35,816 35,816 37,000 -22.16 % 28,800

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 463,944.53 459,618.7 529,000 523,800
รวมงบดําเนินงาน 1,671,305.53 1,565,120.7 2,727,700 1,825,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้รับรอง  0 0 3,600 -100 % 0

เกาอี้สํานักงาน 0 32,400 1,800 -100 % 0

เกาอี้สํานักงานสําหรับผูบริหาร(นายก
เทศมนตรี)

0 0 7,900 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 6/59
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ 18,200 0 0 0 % 0

เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 0 0 11,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู 0 0 19,500 -100 % 0

โซฟา ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 0 0 18,900 -100 % 0

โซฟาเขามุม 0 0 22,900 -100 % 0

โซฟาปรับระดับ 0 0 11,800 -100 % 0

ตูไมสัก 0 0 24,900 -100 % 0

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 11,800 -100 % 0

โต๊ะกลาง 0 0 3,900 -100 % 0

โต๊ะทํางานสําหรับผูบริหาร 0 0 22,900 -100 % 0

โต๊ะประชุม 0 0 56,700 -100 % 0

โต๊ะพับเอนกประสงค์ 0 19,000 0 0 % 0

โต๊ะหมูบูชา 0 5,000 0 0 % 0

โต๊ะหมูบูชา (หมู 9) แกะลาย 0 0 4,900 -100 % 0

สําหรับตูเหล็ก 0 11,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงหองประชุมสภาเทศบาล พรอม
ติดตั้ง 

0 0 134,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา (แบบขอแข็ง)  1 เครื่อง 9,500 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 7/59
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 
2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

0 30,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 0 0 100 % 1,400

รวมค่าครุภัณฑ์ 27,700 98,100 378,500 1,400
รวมงบลงทุน 27,700 98,100 378,500 1,400

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนโครงการบริหารงานของสถานที่
กลางศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอบานเขวา

0 35,000 35,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการบริหารงานของสถานที่
กลางศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอบานเขวา ประจําปีงบประมาณ 
2562

40,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 8/59
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ 0 180,257.1 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 40,000 215,257.1 35,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 215,257.1 35,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 9,387,268.53 9,683,325.8 10,427,500 9,096,000
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 758,800

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 189,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 965,800
รวมงบบุคลากร 0 0 0 965,800

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 9/59
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 33,400

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 33,400
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแกไขปรับปรุงและทบทวนแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวา (พ.ศ
.2561-2565)

0 0 0 100 % 3,200

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 3,200
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 36,600

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 1,002,400
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,665,100 1,638,200 1,905,500 7.65 % 2,051,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 42,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 10/59
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

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

คาตอบแทนพนักงานจาง 466,800 487,920 512,400 5.39 % 540,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,173,900 2,168,120 2,459,900 2,675,300
รวมงบบุคลากร 2,173,900 2,168,120 2,459,900 2,675,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

46,800 3,900 50,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 36,600 48,410 70,000 -28.57 % 50,000

คาเชาบาน 0 20,000 93,000 29.03 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,100 7,200 6,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 85,500 79,510 219,000 190,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่นทั่วไป 25,719 23,892 64,000 56.25 % 100,000

คาจางเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 204,600 216,000 390,000 10.77 % 432,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 11/59
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 55,388 65,904 65,000 -84.62 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการคลินิกกองคลังเทศบาลตําบลบาน
เขวาเคลื่อนที่

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดเก็บรายไดนอกสถานที่ 0 0 0 100 % 5,000

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

258,000 216,000 216,000 6.48 % 230,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 167,242 107,985 173,000 15.61 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 710,949 629,781 913,000 1,012,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 130,113.9 141,092.05 150,000 -33.33 % 100,000

วัสดุงานบานงานครัว 50,503 68,722.63 100,000 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,600 6,600 70,000 42.86 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,370 3,169 5,000 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 14,700 5,000 300 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 37,815 43,130 70,000 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 223,401.9 277,413.68 400,000 400,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 15,017 7,745.6 30,000 0 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 12/59
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 14,124 16,692 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 29,141 24,437.6 60,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 1,048,991.9 1,011,142.28 1,592,000 1,662,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 3,600 3,600 0 0 % 0

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

ตูเหล็กแบบ 2 บาน 0 27,500 0 100 % 11,800

สําหรับเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มี
ระบบฟอกอากาศ)

0 28,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,600 110,300 0 11,800
รวมงบลงทุน 3,600 110,300 0 11,800

รวมงานบริหารงานคลัง 3,226,491.9 3,289,562.28 4,051,900 4,349,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,613,760.43 12,972,888.08 14,479,400 14,447,500

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 13/59
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 335,520 354,900 252,500 -100 % 0

คาจางลูกจางประจํา 481,200 509,110 478,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,155,240 1,261,560 1,250,400 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 112,440 102,300 82,800 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,084,400 2,227,870 2,063,700 0
รวมงบบุคลากร 2,084,400 2,227,870 2,063,700 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

15,900 14,400 45,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 15,900 14,400 45,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่นทั่วไป 0 720 50,000 -100 % 0

คาจางเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 208,300 213,600 216,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 14/59
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 โครงการรณรงค์ตานยาเสพติด 9,880 0 20,000 -100 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 400 8,568 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลสงกรานต์

4,510 0 5,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

79,500 49,400 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

0 147,633 0 0 % 0

โครงการอบรมเยาวชนหางไกลปลอดภัยยา
เสพติด

0 0 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 62,180 68,220 70,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 364,770 488,141 451,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 0 10,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 8,400 70,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 77,340 62,590 120,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000 50,000 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 137,340 120,990 250,000 0
รวมงบดําเนินงาน 518,010 623,531 746,000 0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 15/59
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,602,410 2,851,401 2,809,700 0
งานเทศกิจ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 0 0 0 100 % 216,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 216,000
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 256,000

รวมงานเทศกิจ 0 0 0 256,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 307,700

คาจางลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 275,700

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 1,373,200

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 16/59
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 113,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,069,900
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,069,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 33,600

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 33,600
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาลงทะเบียนในการอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลปีใหม

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลสงกรานต์

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

0 0 0 100 % 70,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 17/59
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 210,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 230,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 473,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 7 แรงมา 4 นิ้ว 0 0 0 100 % 17,800

เลี่อยโซยนต์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 22,800
รวมงบลงทุน 0 0 0 22,800

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 18/59
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนโครงการบริหารงานของสถานที่
กลางศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอบานเขวา

0 0 0 100 % 35,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 35,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 35,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 2,601,300
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,602,410 2,851,401 2,809,700 2,857,300

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 628,380 658,980 708,300 62.09 % 1,148,100

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 252,080 377,400 397,000 5.26 % 417,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 3,570 21,420 14,700 -8.84 % 13,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 884,030 1,057,800 1,120,000 1,621,400
รวมงบบุคลากร 884,030 1,057,800 1,120,000 1,621,400

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 19/59
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,900 10,900 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 10,900 10,900 20,000 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่นทั่วไป 10,500 5,250 70,000 -91.43 % 6,000

คาจางเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 414,000 324,000 324,000 0 % 324,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 83,384 69,324 11,696 156.5 % 30,000

คาลงทะเบียนในการอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานถวายพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจา พระบรมราชินีฯ เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา 
พระบรมราชินีฯ ประจําปีพุทธศักราช 2562

120,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธี 24,500 10,000 100,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 20/59
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการจัดงานวันคลายวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร
และวันพอแหงชาติ

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการจัดงานวันคลายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี
หลวง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานวันคลายวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร    
      มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตรและวันพอแหงชาติ

0 10,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันคลายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0 76,456 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจา
อยูหัว

0 121,456 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

161,456 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 21/59
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

99,456 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 99,830 99,830 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 10,000 15,000 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดงานวันสวรรคตของพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

10,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,600 9,250 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 1,042,726 740,566 565,696 490,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 43,750 45,840 158,304 -62.1 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 8,682 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,800 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 63,550 54,522 178,304 100,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 22/59
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 34,477.2 36,517.81 50,000 0 % 50,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,408 15,408 20,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 49,885.2 51,925.81 70,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 1,167,061.2 857,913.81 834,000 660,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา (แบบขอแข็ง) 0 0 9,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 22,000 0 0 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 30,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 52,300 9,500 0
รวมงบลงทุน 0 52,300 9,500 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโรงเรียนบานเขวาวิทยายน 50,000 50,000 50,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000 50,000 50,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 50,000 50,000 0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 23/59
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,101,091.2 2,018,013.81 2,013,500 2,281,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,694,400 1,797,180 1,803,700 10.3 % 1,989,500

เงินวิทยฐานะ 0 0 252,000 0 % 252,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 729,360 651,340 722,300 4.28 % 753,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 33,660 26,520 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,457,420 2,475,040 2,814,000 3,030,700
รวมงบบุคลากร 2,457,420 2,475,040 2,814,000 3,030,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 24,455 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 20,000 24,455 30,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 24/59
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเกษตรนอยเรียนรูอยูอยางพอเพียง 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริการ
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

136,000 159,800 153,000 11.11 % 170,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน)

16,340 18,920 25,800 0 % 25,800

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คาเครื่องแบบ
นักเรียน)

11,400 13,200 18,000 0 % 18,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คาหนังสือเรียน)

7,600 8,800 12,000 0 % 12,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คาอุปกรณ์การ
เรียน)

7,600 8,800 12,000 0 % 12,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 25/59
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(คาอาหารกลางวัน)

423,140 451,000 441,000 16.67 % 514,500

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 602,080 660,520 681,800 762,300
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,500 0 10,000 -100 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 4,940 0 10,000 11,400 % 1,150,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,013,733.7 1,027,294.92 1,130,700 -100 % 0

วัสดุกอสราง 0 46,274 50,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 48,500 19,670 20,000 -100 % 0

วัสดุกีฬา 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,069,673.7 1,093,238.92 1,235,700 1,150,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 33,734.21 33,469.25 50,000 -20 % 40,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,845.42 6,256.62 40,000 -55 % 18,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1,893.9 13,257.3 35,000 0 % 35,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 41,473.53 52,983.17 125,000 93,000
รวมงบดําเนินงาน 1,733,227.23 1,831,197.09 2,072,500 2,035,300

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 26/59
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู

0 0 0 100 % 46,100

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 46,100
รวมงบลงทุน 0 0 0 46,100

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน
บานเขวาศึกษา

1,152,000 1,114,000 1,108,000 2.35 % 1,134,000

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน
อนุบาลบานเขวา

682,000 791,000 892,000 8.3 % 966,000

รวมเงินอุดหนุน 1,834,000 1,905,000 2,000,000 2,100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,834,000 1,905,000 2,000,000 2,100,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,024,647.23 6,211,237.09 6,886,500 7,212,100
รวมแผนงานการศึกษา 8,125,738.43 8,229,250.9 8,900,000 9,493,500

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 27/59
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,934,820 2,045,351 1,958,700 9.31 % 2,141,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

67,200 67,200 42,200 158.77 % 109,200

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

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 130,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,105,220 2,215,751 2,104,100 2,507,600
รวมงบบุคลากร 2,105,220 2,215,751 2,104,100 2,507,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 120,480 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 27,000 26,800 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 27,000 147,280 50,000 50,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 28/59
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการในการสํารวจขอมูล
จํานวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบา

5,751 2,718 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการในการสํารวจขอมูล
จํานวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 10,000 0 % 10,000

คาจางเหมาบริการอื่นทั่วไป 7,395 26,541 20,000 100 % 40,000

คาจางเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 216,000 216,000 216,000 0 % 216,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 25,160 73,132 50,000 -40 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 17,870 19,350 30,000 33.33 % 40,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 29/59
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รวมค่าใช้สอย 272,176 337,741 326,000 356,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 69,180 88,913 150,000 -53.33 % 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 17,600 371,825 110,000 -9.09 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,960 42,860 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 90,740 503,598 330,000 240,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,408 15,408 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 15,408 15,408 20,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 405,324 1,004,027 726,000 656,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาชุดไมค์พรอมลําโพง 1 ชุด 10,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ (ALL In One) 0 23,000 0 0 % 0

คาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 7,900 0 0 0 % 0

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

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 30/59
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,528,444 3,242,778 2,830,100 3,163,600
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,528,444 3,242,778 2,830,100 3,163,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,088,880 1,147,400 1,225,610 5.51 % 1,293,200

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

คาตอบแทนพนักงานจาง 145,680 152,280 160,315 5.17 % 168,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 13,740 7,140 1,100 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,290,300 1,348,820 1,429,025 1,503,800
รวมงบบุคลากร 1,290,300 1,348,820 1,429,025 1,503,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 35,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 33,000 35,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 25,000 33,000 35,000 35,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 31/59
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่นทั่วไป 2,000 0 50,000 -100 % 0

คาจางเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 532,500 540,000 540,000 0 % 540,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 5,760 0 100 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,100 64,600 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 584,600 610,360 640,000 610,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 72,495 89,670 90,000 -33.33 % 60,000

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

วัสดุงานบานงานครัว 20,000 51,622 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,965 28,343 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุดนตรี 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 132,160 179,335 160,000 130,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 53,434.05 47,349.5 43,875 59.54 % 70,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 21,313.82 6,281.21 24,000 -50 % 12,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 32/59
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คาบริการโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 2,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 16,643.05 16,735.55 20,000 -20 % 16,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 91,390.92 70,366.26 87,875 100,000
รวมงบดําเนินงาน 833,150.92 893,061.26 922,875 875,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

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

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 2,125,250.92 2,241,881.26 2,355,500 2,378,800
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,125,250.92 2,241,881.26 2,355,500 2,378,800

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 725,460 586,469 841,100 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 17,693 24,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 33/59
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คาตอบแทนพนักงานจาง 469,760 604,200 634,600 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 35,070 34,860 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,272,290 1,285,222 1,565,700 0
รวมงบบุคลากร 1,272,290 1,285,222 1,565,700 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 80,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 15,728.25 9,600 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 15,728.25 9,600 90,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่นทั่วไป 773,157.36 885,551.68 1,339,000 -100 % 0

คาจางเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 432,000 428,400 432,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 7,800 31,268 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 768,365 327,750 1,132,810 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,981,322.36 1,672,969.68 2,903,810 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 148,720 149,160 242,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 276,623 454,748 761,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 58,290 49,085 71,400 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,256 4,120 4,800 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,180 7,290 4,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 499,069 664,403 1,083,200 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 131,583.7 115,642.12 126,000 -100 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 6,944.3 8,206.9 8,400 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 138,528 123,849.02 134,400 0
รวมงบดําเนินงาน 2,634,647.61 2,470,821.7 4,211,410 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 0 1,800 1,800 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ)

0 28,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 35/59
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา

0 0 44,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

ชุดสํารวจความเขมเหลวของคอนกรีต 0 0 5,800 -100 % 0

แบบหลอคอนกรีต 0 0 6,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

กลองระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เทา 0 0 34,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 44,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 73,800 92,600 0
รวมงบลงทุน 0 73,800 92,600 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,906,937.61 3,829,843.7 5,869,710 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 455,400 473,760 497,600 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 22,860 9,960 2,900 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 478,260 483,720 500,500 0
รวมงบบุคลากร 478,260 483,720 500,500 0
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งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 548,605 501,965.7 556,500 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 548,605 501,965.7 556,500 0
รวมงบดําเนินงาน 548,605 501,965.7 556,500 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 1 (ชวง
บานตาบุ-สามแยกบานนายเส็ง)

0 135,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายดอนแกว
หมูที่ 13 (ชวง 3 แยกดอนแกว-บานนาย
คณิต)

0 0 497,800 -100 % 0

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต ถนนสายสมโรง 4 (ชวงวัดศาลา
ลอย - บานนายชัยรัตน์) หมูที่ 13 

0 0 406,000 -100 % 0
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โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต ถนนสายหนองเมื่อย (ชวงรานศรี
ทองเนื้อยาง - บานนายสุระ  กําเนิดเขวา) 
หมูที่ 14

0 0 361,400 -100 % 0

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

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,026,865 1,120,685.7 2,322,200 0
งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 305,100 321,660 343,500 3.38 % 355,100

คาจางลูกจางประจํา 244,320 257,124 267,300 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 324,000 324,000 270,000 20 % 324,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 36,000 36,000 30,000 20 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 909,420 938,784 910,800 715,100
รวมงบบุคลากร 909,420 938,784 910,800 715,100
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจางประชาชนทําความสะอาด 
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ตัดตกแตงกิ่งไม
บริเวณถนนและสวนสาธารณะในเขต
เทศบาล

477,000 415,500 423,600 1.98 % 432,000

โครงการในน้ํามีปลา ชาวประชามีสุข 34,700 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 511,700 415,500 423,600 452,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 7,100 1,650 4,000 150 % 10,000
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วัสดุการเกษตร 345,106 409,415 400,000 0 % 400,000

รวมค่าวัสดุ 352,206 411,065 404,000 410,000
รวมงบดําเนินงาน 863,906 826,565 827,600 867,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 5 แรงมา 0 0 0 100 % 8,600

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา(แบบขอแข็ง) 0 57,000 0 100 % 38,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 57,000 0 46,600
รวมงบลงทุน 0 57,000 0 46,600

รวมงานสวนสาธารณะ 1,773,326 1,822,349 1,738,400 1,628,700
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,123,280 1,265,940 1,322,800 5.03 % 1,389,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 84,000 106,433 108,000 33.33 % 144,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,207,280 1,372,373 1,430,800 1,533,300
รวมงบบุคลากร 1,207,280 1,372,373 1,430,800 1,533,300
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 334,740 349,860 400,000 -35 % 260,000

รวมค่าตอบแทน 334,740 349,860 400,000 260,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่นทั่วไป 720,000 720,000 750,000 -4 % 720,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจางประชาชนเก็บรวบรวมขยะมูล
ฝอยในชุมชนเทศบาลตําบลบานเขวา

500,400 501,600 620,400 21.86 % 756,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 22,830 11,070 90,000 11.11 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,243,230 1,232,670 1,460,400 1,576,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 43,860 119,670 60,000 0 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 58,500 4,420 40,000 100 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 341,882 383,865 550,000 0 % 550,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 49,410 50,740 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 493,652 558,695 700,000 720,000
รวมงบดําเนินงาน 2,071,622 2,141,225 2,560,400 2,556,000
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รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,278,902 3,513,598 3,991,200 4,089,300
งานบําบัดน้ําเสีย

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางทางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 
2 (ชวงบานนายเอก -หนองเค - ถนนบูรพา
ชัย)

0 494,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. (ชวง
สามแยกศาลาหนองบอน-สามแยกดอน
แกว) หมูที่ 13

0 452,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 
1 (ชวงบานนางสุดา-สามแยกบานนายเส็ง)

0 186,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 
11 (ชวงบานพอนาย -บานพอพิศ)

0 467,500 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.หมูที่ 1 
พรอมกอสรางถนนผิวจราจร คสล. (ชวง
หองแถวสีแดง-บานแมจี)

0 439,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีต
เสริมเหล็ก
สายหนองบัว หมูที่ 1
(ชวงบานนางสมพิศ-บานนายสุทิน)

0 0 125,100 -100 % 0
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีต
เสริมเหล็ก
หมูที่14 (ชวงบานนายพร- คอกวัวนายสม
พาน)

0 0 475,800 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล. หมูที่ 
12 (ชวงสามแยกบานผูใหญไสว - ศาลา 
SML)

0 480,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก
สายบานใหม หมูที่ 1
(ชวงโรงฆาสัตว์-บานนายประสาน)

0 0 472,300 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก
สายหนองเมื่อย หมูที่ 14
(ชวง 4 แยกบาน ส.จ.หวัง- บานนายสมาน)

0 0 238,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก
สายอุดมผล  หมูที่ 12
(ชวงโรงสีนายโฮม- บานนายสําเนียง บัวชัย)

0 0 197,400 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก
หมูที่ 11 (ชวงบานนายสมบุญ-บานนาย
เหลือง)

0 0 496,300 -100 % 0
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก
หมูที่ 2 (ชวงบานนายมวล-บานนายสม
พาน)

0 0 234,000 -100 % 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. 
พรอมบอพัก(ชวงสามแยกบานผูใหญไสว) 
หมูที่ 12 

0 0 93,000 -100 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. (ชวง
บานนายสุระ- บานพอลี - นายสงา)  หมูที่ 
14   

193,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. (ชวง
บานนายมานพ-บาน น.ส. เพ็ญศรี) หมูที่ 
13

253,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. (ชวง
บานนายสุพรม-รานประคลองพาณิชย์) หมู
ที่ 1

200,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. (ชวง
บานพอถาวร ใยโนนตาด) หมูที่ 2

167,700 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. (ชวง
บานพอบุญเหลือ-บานสมพิศ) หมูที่ 1

187,500 0 0 0 % 0
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. (ชวง
บานพอปลอด-บานพอสุระ ทิศตะวัน
ออกวัดเจริญผล) หมูที่ 11

240,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. (ชวง
บานแมเหลือง-บานแมเจียม) หมูที่ 2

200,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,441,200 2,518,500 2,331,900 0
รวมงบลงทุน 1,441,200 2,518,500 2,331,900 0

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 1,441,200 2,518,500 2,331,900 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 11,427,230.61 12,804,976.4 16,253,410 5,718,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 โครงการตลาดสดดีมีมาตรฐาน 20,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติ 100,000 0 0 100 % 40,000

โครงการชุมชนจัดการขยะรักษาสิ่งแวดลอม 35,440 100,000 0 0 % 0

โครงการชุมชนเทศบาลตําบลบานเขวารวม
ใจ
กําจัดลูกน้ํายุงลาย ตานภัยไขเลือดออก

0 0 200,000 -50 % 100,000
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา
เทศบาลตําบลบานเขวา ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ
เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

0 0 45,000 -11.11 % 40,000

โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุ 40,000 0 0 100 % 30,000

โครงการรณรงค์ตานยาเสพติด 0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์ปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการรณรงค์ป้องกันไขเลือดออก 150,000 144,879 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบา 45,900 37,840 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพของประชาชน

0 0 0 100 % 40,000

โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อสรางรายไดให
แกประชาชน

50,000 0 50,000 -20 % 40,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย ประจําปี 2562

156,500 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
จัดการ
ตลาดสดเชา-เย็น เทศบาลตําบลบานเขวา 
มุงสู
ตลาดสดนาซื้อระดับดีมาก 5 ดาวอยาง
ยั่งยืน

0 0 170,000 -70.59 % 50,000

โครงการอบรมเยาวชนหางไกลปลอดภัยยา
เสพติด

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะเทศบาลตําบลบานเข
วา

0 0 200,000 -75 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 597,840 282,719 665,000 470,000
รวมงบดําเนินงาน 597,840 282,719 665,000 470,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนชุมชนหมูที่ 1 ในการ
ดําเนินโครงการตามแนวทางพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอุดหนุนชุมชนหมูที่ 11 ในการ
ดําเนินโครงการตามแนวทางพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

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

โครงการอุดหนุนชุมชนหมูที่ 12 ในการ
ดําเนินโครงการตามแนวทางพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

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

โครงการอุดหนุนชุมชนหมูที่ 13 ในการ
ดําเนินโครงการตามแนวทางพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

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

โครงการอุดหนุนชุมชนหมูที่ 14 ในการ
ดําเนินโครงการตามแนวทางพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

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

โครงการอุดหนุนชุมชนหมูที่ 2 ในการ
ดําเนินโครงการตามแนวทางพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

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

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

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 717,840 402,719 785,000 590,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 717,840 402,719 785,000 590,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬา “บานเขวา
เกมส”์ ตานยาเสพติด

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 20,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานเทศกาลวันอาสาฬหบูชา
และเทศกาลวันเขาพรรษา

99,890 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการจัดงานประจําปีเจาพอพญาแล
อําเภอบานเขวา

120,000 117,000 0 100 % 30,000

โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจาพอ
พญาแล อําเภอบานเขวา(เดือนหก)

0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาลเจา
พอขุนดาน

0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาลเจา
พอหลวงภักดี (เจาพอดอนแกว)

0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 129,350 129,350 123,390 -83.79 % 20,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 129,990 0 0 100 % 30,000

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

โครงการสงเสริม เผยแพรอัตลักษณ์ศิลป
วัฒนธรรมทองถิ่นเทศบาลตําบลบานเขวา
เขารวมงานเจาพอพญาแลจังหวัดชัยภูมิ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดงาน
ประจําปีเจาพอพญาแลจังหวัดชัยภูมิ 

100,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 589,230 256,350 123,390 210,000
รวมงบดําเนินงาน 589,230 256,350 123,390 210,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 50/59
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนวัดเจริญผล ในการจัดงาน
ประเพณีวันกตัญู ปิดทองสรงน้ําหลวงพอ
โพธิ์

30,000 0 0 100 % 30,000

โครงการอุดหนุนวัดปทุมาวาส ในการจัด
งานประเพณีบุญเดือนสาม

30,000 30,000 0 100 % 30,000

โครงการอุดหนุนวัดมัชฌิมาวาส  ในการจัด
งานประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ)

30,000 0 0 100 % 30,000

โครงการอุดหนุนวัดศาลาลอย ในการจัด
งานประเพณีบุญเทศน์มหาชาติ

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

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

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 709,230 316,350 153,390 330,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 709,230 316,350 153,390 350,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 867,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 1,188,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 25,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,147,300
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,147,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 70,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่นทั่วไป 0 0 0 100 % 440,000

คาจางเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 0 0 0 100 % 432,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 800,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,702,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 300,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 500,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 80,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,000,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 158,500

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 8,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 166,900
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 2,938,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 1,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 1,800
รวมงบลงทุน 0 0 0 1,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 5,088,000
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองบัว 8 (ชวงบานนายพร-บานนาง
สมพิศ) หมูที่ 1

0 0 0 100 % 258,400

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 1 (ชวงบานชาง
เกียรติ-บานนางศิวพร )

0 0 0 100 % 448,300

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ชวงบานแมวพรชัย-บานนาง
หลอด) หมูที่ 1

0 0 0 100 % 476,900

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  14:01 หนา : 54/59

-78-



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายเทพนิมิตร (ชวงบาน
นายสังข์-บาน อ.สมตระกูล) หมูที่ 1

0 0 0 100 % 249,400

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายสมโรง 7 (ชวงสีแยกภูษา
ภัณฑ์-บาน ผช.ธีรวัฒน์) หมูที่ 13

0 0 0 100 % 318,800

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองเมื่อย (ชวงบานนาย
อุดม-บานนางสุจิตรา) หมูที่ 14

0 0 0 100 % 365,900

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมบอพัก สายเทพนิมิตร (ชวง
สามแยกบาน อ.ปราโมทย์-ตลาดเชา-ราน
มนัสเภสัช) หมูที่ 1

0 0 0 100 % 406,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมบอพัก สายสมโรง 5 (ชวง
บานนายประพันธ์-บานนายเชนทร์) หมูที่ 
13

0 0 0 100 % 439,500

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 2,963,200
รวมงบลงทุน 0 0 0 2,963,200

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 2,963,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 8,051,200

แผนงานการพาณิชย์
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-79-



งานตลาดสด
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่นทั่วไป 14,700 0 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 14,700 0 30,000 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 0 25,816 10,000 200 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 25,816 10,000 30,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 430,000 39.53 % 600,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 120,000 0 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 550,000 720,000
รวมงบดําเนินงาน 14,700 25,816 590,000 800,000
รวมงานตลาดสด 14,700 25,816 590,000 800,000

งานโรงฆ่าสัตว์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 120,000 120,000 120,000
รวมงบบุคลากร 120,000 120,000 120,000 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

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

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 37,800 38,220 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 73,800 74,220 86,000 98,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่นทั่วไป 0 980 10,000 100 % 20,000

คาจางเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

จางเหมาเอกชนปฏิบัติงานในการฆาสัตว์ 
ชําแหละเนื้อสัตว์

0 0 576,000 -25 % 432,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจางเหมาบริการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

0 334,400 0 0 % 0

โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางาน
โรงฆาสัตว์เทศบาลตําบลบานเขวา ตาม พร
บ. ควบคุมการฆาสัตว์ เพื่อจําหนายเนื้อสัตว์ 
พ.ศ. 2559 

0 26,150 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 108,000 469,530 694,000 560,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 38,022 49,719 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 54,210 300,000 -16.67 % 250,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 3,420 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 38,022 107,349 370,000 330,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 14,902.5 17,504.37 60,000 60 % 96,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 124,814.44 90,456.62 140,000 7.14 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 139,716.94 107,960.99 200,000 246,000
รวมงบดําเนินงาน 359,538.94 759,059.99 1,350,000 1,234,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 5,900

พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น ขนาด 22 นิ้ว 0 0 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็นแบบถังคว่ํา 0 0 4,000 -100 % 0

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 15,400 5,900
รวมงบลงทุน 0 0 15,400 5,900

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 479,538.94 879,059.99 1,485,400 1,359,900
รวมแผนงานการพาณิชย์ 494,238.94 904,875.99 2,075,400 2,159,900

รวมทุกแผนงาน 61,686,836.17 63,950,185.99 72,054,400 71,120,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานเขวา

อําเภอบานเขวา   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 71,120,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 21,910,200 บาท
งบกลาง รวม 21,910,200 บาท

งบกลาง รวม 21,910,200 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 845,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินตน ใหกับกองทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล ตามสัญญากูเงิน ดังนี้
1.  สัญญาเงินกูเลขที่ 1459/26/2558 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558
 และบันทึกตอทายสัญญา ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 วงเงิน
กู 6,970,000 บาท กูเพื่อจัดซื้อรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบ
อเนกประสงคและซื้อรถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทาย มีระยะสงใช
คืนภายใน 10 ป โดยชําระเงินตน ปที่ 2 จํานวน 729,713.66
 บาท  ตั้งไว 729,700 บาท
2.  สัญญาเงินกูเลขที่ 1495/62/2558 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558
 และบันทึกตอทายสัญญา ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 วงเงิน
กู 1,100,925 บาทกูเพื่อจัดซื้อที่ดินเพื่อแกไขปญหาน้ําเสียมีระยะ
สงใชคืนภายในกําหนด 10 ป โดยชําระเงินตน ปที่ 2
 จํานวน 115,259.69 บาท ตั้งไว 115,300 บาท  
(สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงาน เจาของงบประมาณ)
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คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 87,800 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระหนี้ดอกเบี้ย ใหกับกองทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล ตามสัญญากูเงิน ดังนี้
1.  สัญญาเงินกูเลขที่ 1459/26/2558 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558
 และบันทึกตอทายสัญญา ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 วงเงิน
กู 6,970,000 บาท กูเพื่อจัดซื้อรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบ
อเนกประสงคและซื้อรถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทาย มีระยะสงใช
คืนภายในกําหนด 10 ปโดยชําระดอกเบี้ย ปที่ 2 เปนเงินทั้ง
สิ้น 75,753.69 บาท ตั้งไว 75,800 บาท
2.  สัญญาเงินกูเลขที่ 1495/62/2558 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558
 และบันทึกตอทายสัญญา ลงวันที่ 28 มกราคม 2564วงเงิน
กู 1,100,925 บาทกูเพื่อจัดซื้อที่ดินเพื่อแกไขปญหาน้ําเสียมีระยะ
สงใชคืนภายในกําหนด 10 ป โดยชําระดอกเบี้ย ปที่ 2 เปน
เงิน 11,965.44 บาท  ตั้งไว 12,000 บาท
(สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงาน เจาของงบประมาณ)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 367,600 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคม ตามเกณฑในพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม อัตรารอยละ 5 ของคาตอบแทนและเงินเพิ่มการ
ครองชีพของพนักงานจาง ในสังกัดเทศบาลตําบลบานเขวา
ทุกคน สําหรับคาตอบแทนที่นํามาคํานวณตั้งงบประมาณ 
ปรากฎตาม ภาคผนวก ง. (สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงาน
เจาของงบประมาณ)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 16,200 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตรารอยละ 0.2 ของ
คาจาง ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่
มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่  24 ธันวาคม 2561 เรื่อง 
การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
(สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 14,205,600 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โครงการสรางหลักประกัน
รายไดแกผูสูงอายุ สําหรับผูสูงอายุที่มีสิทธิ และไดขึ้นทะเบียน
ไวแลวกับเทศบาลตําบลบานเขวา ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ในอัตราตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 เรื่อง การกําหนดอัตราเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ และตามแนวทางหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 83 
ลําดับที่ 57 (กองสวัสดิการสังคม เปนหนวยงานเจาของ
งบประมาณ)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,248,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพคนพิการ โครงการสนับสนุนการเสริม
สราง สวัสดิการทางสังคมใหแกคนพิการหรือทุพพลภาพ สําหรับผู
พิการหรือ ทุพพลภาพที่มีสิทธิ และไดขึ้นทะเบียนไวแลวกับ
เทศบาลตําบลบานเขวา โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปไดรับใน
อัตราคนละ 800 บาทตอเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน
ที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ป คน
ละ 1,000 บาทตอเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน
ที่ 28 เมษายน 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และตามแนวทาง
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นํามาจากแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 83 ลําดับที่ 58 (กอง
สวัสดิการสังคมเปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพสําหรับผูป่วยเอดส ที่แพทยได
รับรองและ ทําการวินิจฉัยแลว และมีความเปนอยูยากจน หรือถูก
ทอดทิ้งขาดผู อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได ในอัตราคนละ 500 บาทตอเดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และตามแนวทาง
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นํามาจากแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 83 ลําดับที่ 59 (กอง
สวัสดิการสังคม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายในกรณีฉุกเฉิน ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนสวนรวม หรือกรณีการป้องกันและ
ยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัย (สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดจราจร จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟ
จราจรสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจรแผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ
เปนตน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นํามาจากแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 92 หนา 91 (สํานักปลัด
เทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 61,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 
ถือปฏิบัติตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
(ส.ท.ท.) ที่ ส.ท.ท. 531/2555  เรื่อง การตั้งงบประมาณ
รายจายเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย ส.ท.ท.) (สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงาน
เจาของงบประมาณ)

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 546,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จใหกับลูกจางประจําที่ออก
จากราชการ และมีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 (สํานักปลัด
เทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,058,700 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทอง
ถิ่น ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ.2500 และที่แกไขเพิ่มเติม ในอัตรารอยละ 3 ของประมาณ
การรายได ไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหหรือ
เงินอุดหนุน (สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบ
ประมาณ) โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้
 ประมาณการรายรับไว 71,120,000  บาท
 เงินอุดหนุนทั่วไป 35,832,400 บาท
 รายไดไมรวมเงินอุดหนุน 35,287,600 บาท
 สงสมทบรอยละ 3 ของรายไดไมรวมเงินอุดหนุน 1,058,628
 บาท
 ตั้งไว 1,058,700 บาท
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทอง
ถิ่น เทศบาลตําบลบานเขวาตามหนังสือที่ มท 0891.3/ว2199  ลง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือที่ มท 0891.3/ว
 1514 ลงวันที่ 26  กรกฎาคม 2554 นํามาจากแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 83 ลําดับที่ 56 (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมเปนหนวยงานเจาของงบประมาณ) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,096,000 บาท

งบบุคลากร รวม 7,268,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 725,800 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงิน
คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอื่นของ นายกเทศมนตรีรอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 รายละเอียดปรากฏ
ตามภาคผนวก ก. (สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงาน เจาของงบ
ประมาณ)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี และ
รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินเดือนเงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก เทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก ก. (สํานักปลัดเทศบาล 
เปนหนวยงานเจาของประมาณ)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงิน
คาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก. (สํานักปลัดเทศบาล
เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 207,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนเงิน
คาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก. (สํานักปลัดเทศบาล
เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทนและประโยชน
ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 รายละเอียดปรากฏตาม 
ภาคผนวก ก. (สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงาน
เจาของงบประมาณ)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,420,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,103,300 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนสําหรับพนักงาน
เทศบาล สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดเทศบาลทุกตําแหนง
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 28 มกราคม2559 สําหรับตําแหนงและอัตราเงินเดือนที่ใช
คํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องตนปรากฏตามภาคผนวก ข. (สํานัก
ปลัดเทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 151,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนสําหรับพนักงาน
เทศบาล สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดเทศบาลทุกตําแหนง ที่
มีสิทธิไดรับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ชัยภูมิ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑใหพนักงานเทศบาลไดรับเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 7 มิถุนายน 2547 สําหรับตําแหนงที่นํามาคํานวณในเบื้อง
ตน ปรากฏตามภาคผนวก ข. (สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงาน
เจาของงบประมาณ)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 169,200 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนง สําหรับปลัดเทศบาล หัวหนา
สํานักปลัดเทศบาล และหัวหนาฝ่าย สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานัก
ปลัดเทศบาลทุกตําแหนง ที่มีสิทธิไดรับตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 59) พ.ศ
.2559 สําหรับตําแหนงที่นํามาคํานวณเบื้องตน ปรากฏตาม ภาค
ผนวก ข.(สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 233,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจาง
ประจํา ของลูกจางประจํา ในสังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักปลัด
เทศบาลทุกตําแหนง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการให
ลูกจางของเทศบาลไดรับคาจาง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 ลงวัน
ที่ 28 มีนาคม 2561 สําหรับตําแหนงและคาจางที่นํามาคํานวณตั้ง
งบประมาณ ในเบื้องตนปรากฏตามภาคผนวก ค.(สํานักปลัด
เทศบาลเปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 739,700 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง ในสังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล
ทุกตําแหนง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการให
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สําหรับตําแหนง และอัตราที่นํามา
คํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องตนปรากฏตาม ภาคผนวก ง
. (สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ใน
สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดเทศบาลทุกตําแหนง ที่มีสิทธิได
รับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานลูกจาง และพนักงานจาง
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับตําแหนงและอัตราที่นํา
มาคํานวณตั้ง งบประมาณในเบื้องตนปรากฏตาม ภาคผนวก ง
. (สํานักปลัดเทศบาลเปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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งบดําเนินงาน รวม 1,825,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 246,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนตอเทศบาล ในการดําเนินการการคัดเลือกพนักงาน
เทศบาลหรือพนักงานจาง เชน คาตอบแทนการตรวจผลงานคา
สมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ คาตอบแทนคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย เปนตน  (สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานเจา
ของงบประมาณ)

คาเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่สภาเทศบาล
แตงตั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุมในกิจการเทศบาล เชน การตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลการตรวจรางเทศบัญญัติ เปนตน
ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงิน
คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนง
รองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกนายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักปลัดเทศบาลเปนหนวยงาน
เจาของงบประมาณ)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลหรือพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (สํานักปลัดเทศบาล
เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิที่จะได
รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (สํานักปลัด
เทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 104,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา ตามสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 พระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ ว 4188 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2548 (สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานเจาของ
งบประมาณ)

ค่าใช้สอย รวม 796,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่นทั่วไป จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาอื่นทั่วไป เชน คาถายเอกสารคาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือคาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุกคาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผย
แพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกันคาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้าคาติดตั้ง
ประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาจางจัดทําป้ายประชาสัมพันธการจัด
ตั้งอุทธยานธรณี (ชัยภูมิจีโอพารค) ฯลฯ โดยจําแนกใหเปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนสุด ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัดเทศบาล เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)
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คาจางเหมาเอกชนเพื่อทําความสะอาด จํานวน 216,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจางเอกชน เพื่อปฏิบัติงานทําความ
สะอาดหองน้ําอาคารสํานักงานหองประชุมฯลฯจํานวน 2 คน ใน
อัตราเดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 216,000 บาทตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 4044 ลงวันที่10 กรกฎาคม 2563 นํามาจากแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 61 หนาที่ 84 (สํานัก
ปลัดเทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

คาจางเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน จํานวน 216,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจางเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติปฏิบัติ งานบันทึกขอมูล งานผลิตและพิมพเอกสาร ใน
งานนิติการ งานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข งานกิจการสภา งาน
ศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการ งานศูนยคุมครองผู
บริโภค งานศูนยไกลเกลี่ย และงานอื่นที่ไดรับมอบ
หมาย จํานวน 2 คน ในอัตราเดือน
ละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือนเปนเงิน 216,000 บาทตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่10 กรกฎาคม 2563 นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 61 หนาที่ 84 (สํานักปลัดเทศบาล เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร สําหรับการประชุม หรือการ
ประชุมทางไกลผานดาวเทียมที่เกี่ยวกับภารกิจของเทศบาล 
เชน การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน การ
ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานตางๆ
ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย การประชุมสภาเทศบาล หรือ
คณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้น เปนตน และสําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคคลภายนอกเขาดูงานหรือเยี่ยมชมเทศบาล หรือ
กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว การมอบ
เงินหรือสิ่งของบริจาคใหเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่นทั้งในและนอกราชอาณาจักรตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555และที่แกไขเพิ่มเติม เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางคาพาหนะคาเชาที่พักคาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใชสนามบิน เปนตน
(สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายอื่นทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ของเจาหนาที่ทองถิ่นที่ไดรับอนุมัติให
เขารับการอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557(สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงาน
เจาของงบประมาณ)
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โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล (กรณี
ตําแหนงวาง)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ที่จําเปน ในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (กรณีตําแหนงวาง) เชน
คาใชจายในการประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณในการเลือกตั้ง
คาตอบแทนของผูอํานวยการ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเทศบาลนายอําเภอ กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่ในการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ตั้งไวตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0818.2/
ว 4149 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม2564 ทั้งนี้เพื่อใหการเลือกตั้ง
เปนไปดวยความเรียบรอย สุรจิต เที่ยงธรรม นํามาจากแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)
ประจําป 2564 ลําดับที่ 6 หนาที่ 8 (สํานักปลัดเทศบาล
เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงาน

จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆที่จําเปนในการดําเนินโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ 2565 ไดแก คาป้ายโครงการคา
วิทยากร และคาวัสดุอุปกรณอื่นที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ทั้งนี้เพื่อใหคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลลูกจาง และ
พนักงานจาง มีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 118 หนาที่ 98 (สํานักปลัดเทศบาล เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการอบรม
ใหความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน ประจําปงบ
ประมาณ 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ทั้งนี้เพื่อใหผูบริหาร พนักงานเทศบาลลูกจาง
พนักงานจาง มีความรูความเขาใจในระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอนมีจิตสํานึกคานิยม ตระหนักถึงโทษของการ
ทุจริตรวมกันตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลตําบลบานเข
วา ใหมีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต นํามาจากแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 117 หนาที่ 97 (สํานักปลัด
เทศบาลเปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินในสํานักปลัด
เทศบาล เชนเครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร ยานพาหนะ ฯลฯ
 เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ โดยใหมีการจําแนกใหเปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด
เทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุสํานักงาน ที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว หรือเมื่อนํา
ไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมใหใชงานได
ดังเดิมหรือซอมแลวไมคุมคา เชน หนังสือ เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก เกาอี้พลาสติก พระบรมฉายาลักษณ เปนตน วัสดุโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ยางลบ แบบพิมพ กระดาษไข น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชน เปนตน ทั้งนี้การจําแนกใหเปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด
เทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุงานบานงานครัว ที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาวหรือ
เมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมใหใช
งานไดดังเดิมหรือซอมแลวไมคุม
คา เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง เปน
ตน หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือ
ไมคงสภาพเดิม เชน อาหารเสริม (นม) ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน เปนตน ทั้งนี้การจําแนก
ใหเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564(สํานัก
ปลัดเทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี กาซ
เปนตน สําหรับยานพาหนะของเทศบาลที่ใชในราชการ
(สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอรที่โดยสภาพ
มีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาวหรือเมื่อนํา
ไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมใหใชงานได
ดังเดิมหรือซอมแลวไมคุมคา เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล
เปนตน วัสดุที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม
คงสภาพเดิม เชน เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอรเปนตน หรือวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ เชน หนวยประมวลผล
ฮารดดิสกไดรฟ  ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ  เมนบอรด เปนตน ทั้งนี้การจําแนกใหเปนไป
ตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 523,800 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าสํานักงานเทศบาล ศูนย อป
พร. สํานักทะเบียน และเสียงตามสายเทศบาล หองประชุม
เทศบาลตําบลบานเขวา เปนตน (สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวย
งานเจาของงบประมาณ)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสํานักงานเทศบาล หองประชุมเทศบาล
ตําบลบานเขวา ฯ ศูนย อปพร. เปนตน (สํานักปลัดเทศบาล เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน คาโทรศัพทเคลื่อน
ที่ฯลฯ และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใหบริการ เชน คา
เชา คาเชาเครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย (สํานัก
ปลัดเทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 28,800 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ไดแก คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอร
เน็ต การดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เปนตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ  คาตอสัญญาณ จีพีเอส (1 ครั้งตอป) (สํานักปลัดเทศบาล
เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ (ระบบ CLOUD, HOSTING) (สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวย
งานเจาของงบประมาณ)
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งบลงทุน รวม 1,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,400 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) ที่มีคุณลักษณะพื้น
ฐาน  สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz สามารถใชงาน
ผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได สามารถใชกับบัตร
แบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยาง
นอย จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท (จัดซื้อตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) (สํานักปลัด
เทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,002,400 บาท
งบบุคลากร รวม 965,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 965,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 758,800 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนสําหรับพนักงาน
เทศบาล สังกัดงานวางแผนสถิติและวิชาการสํานักปลัดเทศบาล
ทุกตําแหนง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 28 มกราคม2559 สําหรับตําแหนงและอัตราเงินเดือนที่ใช
คํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องตนปรากฏตามภาคผนวก ข. (สํานัก
ปลัดเทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงหัวหนาฝ่าย สังกัดงานวางแผน
สถิติและวิชาการ สํานักปลัดเทศบาลทุกตําแหนง ที่มีสิทธิไดรับ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิเรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่ม
เติมฉบับที่ 59) พ.ศ.2559 สําหรับตําแหนงที่นํามาคํานวณเบื้อง
ตน ปรากฏตาม ภาคผนวก ข.(สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงาน
เจาของงบประมาณ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 189,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง ในสังกัดงานวางแผนสถิติและวิชาการ สํานัก
ปลัดเทศบาลทุกตําแหนง ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและ
การใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สําหรับตําแหนง และอัตราที่
นํามาคํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องตนปรากฏตาม ภาคผนวก ง
. (สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

งบดําเนินงาน รวม 36,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,400 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 33,400 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา ตามสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนทองถิ่น 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 (สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวย
งานเจาของงบประมาณ)
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ค่าใช้สอย รวม 3,200 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแกไขปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเข
วา (พ.ศ.2561-2565)

จํานวน 3,200 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ที่จําเปนในการทบทวนเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานเขวา ไดแก คา
ใชจายที่จําเปนในการประชุมประชาคม ระดับหมูบานและระดับ
ตําบล คาวัสดุอุปกรณเปนตน ทั้งนี้เพื่อใหสามารถตอบสนองความ
ตองการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลรวมทั้งความเปนอยูที่ดีของประชาชน
ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย นํามาจาก
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับ
ที่ 64 หนาที่ 85 (สํานักปลัดเทศบาล  เปนหนวยงานเจาของงบ
ประมาณ)

งานบริหารงานคลัง รวม 4,349,100 บาท
งบบุคลากร รวม 2,675,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,675,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,051,300 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนสําหรับพนักงาน
เทศบาล สังกัดงานบริหารงานคลัง กองคลัง ทุกตําแหนง ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 สําหรับ
ตําแหนงและอัตราเงินเดือนที่ใชคํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องตน
ปรากฏตาม ภาคผนวก ข. (กองคลัง เปนหนวยงานเจาของงบ
ประมาณ)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนสําหรับพนักงาน
เทศบาล สังกัดกองคลังทุกตําแหนง ที่มีสิทธิไดรับตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑใหพนักงานเทศบาลไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2547 สําหรับตําแหนงที่นํามาคํานวณ
ในเบื้องตน ปรากฏตามภาคผนวก ข. (กองคลัง เปนหนวยงานเจา
ของงบประมาณ)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนง สําหรับพนักงาน
เทศบาล สังกัดงานบริหารงานคลังกองคลัง ทุกตําแหนงที่มีสิทธิได
รับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 59) พ.ศ. 2559 สําหรับตําแหนงที่
นํามาคํานวณเบื้องตน ปรากฏตาม ภาคผนวก ข. (กองคลัง เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง ในสังกัดงานบริหารงานคลัง กองคลังทุก
ตําแหนง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 26  พฤศจิกายน 2558 สําหรับตําแหนงและอัตราที่นํามา
คํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องตนปรากฏตามภาคผนวก ง. (กอง
คลัง เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

งบดําเนินงาน รวม 1,662,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ
พนักงานเทศบาล หรือพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (กอง
คลัง เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิที่จะได
รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 (กองคลัง เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา ตามสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนทองถิ่น 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 เปนหนวยงานเจาของ
งบประมาณ)

ค่าใช้สอย รวม 1,012,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่นทั่วไป จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาอื่นทั่วไป เชน คาถายเอกสารคาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุกคาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผย
แพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกันคาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษาคาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้ง
ประปา คาติดตั้งโทรศัพทฯลฯ โดยจําแนกใหเปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  (กองคลัง เปนหนวยงาน เจาของงบ
ประมาณ)
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คาจางเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน จํานวน 432,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจางเอกชนเพื่อเสริมการการปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ปกติ ในกองคลังจํานวน 4 คน ในอัตราเดือน
ละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 432,000 บาท ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 256-2565) หนาที่ 86 ลําดับที่ 69 (กองคลัง เปนหนวยงานเจา
ของงบประมาณ)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการ
ประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร สําหรับการประชุม หรือการประชุม
ทางไกลผานดาวเทียมที่เกี่ยวกับภารกิจของเทศบาล เชน การ
ประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน การประชุมคณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้ง
ตามกฎหมาย การประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการที่สภา
ตั้งขึ้น เปนตน และสําหรับกรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก
เขาดูงานหรือเยี่ยมชมเทศบาล หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจ
ราชการ การแถลงขาว การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 (กองคลัง เปนหนวยงานเจาของ
งบประมาณ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น ทั้งในและนอกราชอาณาจักรตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักคาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใชสนาม
บิน เปนตน  (กองคลัง เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายอื่นทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ของเจาหนาที่ทองถิ่นที่ไดรับอนุมัติให
เขารับการอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557 (กองคลัง เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

โครงการคลินิกกองคลังเทศบาลตําบลบานเขวาเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการดําเนินโครงการคลินิกกองคลัง
เทศบาลตําบลบานเขวาเคลื่อนที่ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 (กอง
คลัง เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

โครงการจัดเก็บรายไดนอกสถานที่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการจัด
เก็บรายไดนอกสถานที่ โดยออกใหบริการจัดเก็บรายไดสําหรับผู
เขาขายที่ตองชําระรายไดใหแกเทศบาลตามจุดบริการที่เทศบาล
กําหนด นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ลําดับที่ 3 หนา 2 (กอง
คลัง เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัด
ทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2550 นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ลําดับที่ 72 หนา 86 (กองคลัง เปนหนวยงาน เจา
ของงบประมาณ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ในกอง
คลัง เชน เครื่องปรับอากาศคอมพิวเตอร ยานพาหนะ ฯลฯ เพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ โดยใหมีการจําแนกใหเปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง  เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ) 

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

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุสํานักงาน ที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว หรือเมื่อนํา
ไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมใหใชงานได
ดังเดิมหรือซอมแลวไมคุมคา เชน หนังสือ เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก เกาอี้พลาสติก พระบรมฉายาลักษณ เปนตน วัสดุโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ยางลบ แบบพิมพ กระดาษไข น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชน เปนตน ทั้งนี้การจําแนกใหเปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองคลัง เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุงานบานงานครัว ที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาวหรือ
เมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมใหใช
งานไดดังเดิมหรือซอมแลวไมคุม
คา เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง เปน
ตน หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือ
ไมคงสภาพเดิม เชน อาหารเสริม (นม) ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน เปนตน ทั้งนี้การจําแนก
ใหเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กอง
คลัง เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
ยาว หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถ
ซอมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแลวไมคุม
คา เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน เปน
ตน หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม
คงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น เปนตน หรือสิ่งของที่ใชเปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษา ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะ เปน การซอม
บํารุงปกติ หรือคาซอมกลาง และรวมถึง เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา เปนตน ตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองคลัง เปนหนวยงาน เจาของงบ
ประมาณ)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น เชน น้ํามันดีเซลน้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี กาส
 เปนตน สําหรับยานพาหนะของเทศบาลที่ใชในราชการ (กอง
คลัง เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
ยาว หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถ
ซอมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแลว ไมคุมคา เชน ขาตั้งกลอง ขา
ตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอ
เทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป เปนตน หรือวัสดุโดยสภาพ
มีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด
 ฟลมสไลด เปนตน ทั้งนี้การจําแนกใหเปนไปตามหนังสือ กรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองคลัง เปนหนวยงานเจาของงบ
ประมาณ)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร ที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาวหรือ
เมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมใหใช
งานไดดังเดิมหรือซอมแลวไมคุมคา เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล เปนตน วัสดุที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร เปนตน หรือวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหลสําหรับการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินให
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุง
ปกติ  เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ  ซีดีรอมไดรฟ
 แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ  เมนบอรด เปน
ตน ทั้งนี้การจําแนกใหเปนไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  (กองคลัง เปนหนวยงานเจาของงบ
ประมาณ)

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

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
เชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เปนตน (กอง
คลัง เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ไดแก คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอร
เน็ต การดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เปนตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ  คาตอสัญญาณ จีพีเอส (1 ครั้งตอป) (กองคลัง เปนหนวย
งานเจาของงบประมาณ)
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งบลงทุน รวม 11,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเปนคาตูเหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผนชั้น
ปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน 2 หลังๆละ 5,900 บาท (จัดซื้อตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2563)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 256,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 256,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 216,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน จํานวน 216,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจางเอกชนปฏิบัติงานดูแลความเปน
ระเบียบเรียบรอยบริเวณตลาดสดเชา และตลาดสด
เย็น จํานวน 2 คนในอัตราเดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 216,000 บาท เพื่อเสริมการการปฏิบัติงานตามหนาที่
ปกติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนิน
การจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 74 หนา 87  (สํานักปลัดเทศบาล เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุจราจร ที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาวหรือเมื่อนํา
ไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมใหใชงานได
ดังเดิมหรือซอมแลวไมคุมคา เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน ป้ายไฟหยุด
ตรวจ แผนป้ายจราจร เปนตน หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชงานแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางชะลอความเร็วรถ
หรือยานพาหนะ สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะ เปนตน ทั้งนี้
การจําแนกใหเปนไป ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานเจา
ของงบประมาณ)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,601,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,069,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,069,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 307,700 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนสําหรับพนักงาน
เทศบาล สังกัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด
เทศบาลทุกตําแหนง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 28 มกราคม 2559 สําหรับตําแหนงและอัตราเงินเดือนที่ใช
คํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องตนปรากฏตามภาคผนวก ข. (สํานัก
ปลัดเทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 275,700 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจาง
ประจํา ของลูกจางประจํา ในสังกัดงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยสํานักปลัดเทศบาลทุกตําแหนง ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราคาจางและการใหลูกจางของเทศบาลไดรับคาจาง (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 สําหรับตําแหนง และ
คาจางที่นํามาคํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องตนปรากฏตาม ภาค
ผนวก ค. (สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,373,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง ในสังกัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย สํานักปลัดเทศบาลทุกตําแหนง ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได
รับคาจาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สําหรับ
ตําแหนงและอัตราที่นํามาคํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องตน
ปรากฏตาม ภาคผนวก ง. (สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานเจา
ของงบประมาณ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 113,300 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ใน
สังกัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาลทุก
ตําแหนง ที่มีสิทธิไดรับตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการ
ให พนักงาน ลูกจาง และพนักงานจางไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวสําหรับตําแหนงและอัตราที่นํามาคํานวณตั้งงบประมาณ
ในเบื้องตนปรากฏตาม ภาคผนวก ง. (สํานักปลัดเทศบาล เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)
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งบดําเนินงาน รวม 473,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 33,600 บาท

เพื่อจายเปนคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ไดรับคําสั่งชวยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ในการดําเนินการตามภารกิจอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย หรือการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนตามกฎหมาย
และอัตราคาใชจายที่กําหนดไวในระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัคร
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 นํามาจาก
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับ
ที่ 75 หนา 87 (สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบ
ประมาณ)

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น ทั้งในและนอกราชอาณาจักรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักคาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆเปนตน (สํานักปลัดเทศบาลเปนหนวยงาน
เจาของงบประมาณ)

วันที่พิมพ : 25/8/2564  14:04:19 หนา : 32/117
-115-



คาลงทะเบียนในการอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายอื่นทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ของเจาหนาที่ทองถิ่นที่ไดรับอนุมัติให
เขารับการอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 (สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบ
ประมาณ)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม ประจําปงบประมาณ 2565 เชน คา
อาหารและน้ําดื่ม สําหรับเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
หนาที่ คาวัสดุ อุปกรณ ที่จําเปน ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวก
ดานการเดินทางใหแกประชาชนในชวงเทศกาลปใหม ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุและกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตและความเสียหายแก
ทรัพยสินของประชาชนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ
.2562 มาตรา 50 (1) (9) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2549 มาตรา 16 (23) (29) (30) นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 76 หน 87 (สํานักปลัดเทศบาล เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต ประจําปงบ
ประมาณ 2565 เชน คาอาหารและน้ําดื่ม สําหรับเจาหนาที่ที่ได
รับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่คาวัสดุ อุปกรณ ที่จําเปน ทั้งนี้เพื่อ
อํานวยความสะดวกดานการเดินทางใหแกประชาชนในชวง
เทศกาลสงกรานตป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและกอใหเกิดอันตราย
แกชีวิตและความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ
.2562 มาตรา 50 (1) (9), พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2549 มาตรา 16 (23) (29) (30)  นํามาจากแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 77 หนา 87 (สํานักปลัด
เทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตางๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําปงบ
ประมาณ 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คา
อาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร คาป้ายโครงการ
เปนตน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 ทั้งนี้สําหรับชวยเหลืองานของเทศบาลในการดําเนินการ
ตามภารกิจอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับ
งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชน นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลําดับ
ที่ 3 หนา 9 (สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบ
ประมาณ)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ในสํานักปลัด
เทศบาล เชน เครื่องปรับอากาศคอมพิวเตอร ยานพาหนะฯลฯ
 เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ โดยใหมีการจําแนกใหเปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด
เทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาวหรือ
เมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมใหใช
งานไดดังเดิมหรือซอมแลวไมคุมคา เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจงจร
ไฟฟ้า เปนตน หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟวส เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า สายไฟฟ้า เบรกเกอร เปนตน หรือสิ่งของที่ใช
เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับอุปกรณประกอบ หรือ
อะไหลสําหรับการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ หรือคาซอม
กลาง เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ เปนตน ทั้งนี้
การจําแนกใหเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานเจา
ของงบประมาณ)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
ยาว หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถ
ซอมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแลวไมคุม
คา เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน เปน
ตน หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม
คงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น เปนตน หรือสิ่งของที่ใชเปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษา ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะ เปน การซอม
บํารุงปกติ หรือคาซอมกลาง และรวมถึง เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา เปนตน ตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัดเทศบาล  เปนหนวยงานเจา
ของงบประมาณ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหรือเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่องน้ํามันจารบี เปน
ตน สําหรับยานพาหนะของเทศบาล ที่ใชในราชการ  (สํานักปลัด
เทศบาล  เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไมคงสภาพ
เดิม เชน วาลวน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสง
น้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า (เชน สายฉีด,ถัง,ไมตบไฟ) เปน
ตน หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม
คงสภาพเดิม เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ทั้งนี้การจําแนกให
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานัก
ปลัดเทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

งบลงทุน รวม 22,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,800 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 7 แรงมา 4 นิ้ว จํานวน 17,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 7 แรงมา 4 นิ้ว มี
คุณลักษณะสามารถสูบน้ําได 1,000 ลิตรตอนาที เปนเครื่องสูบน้ํา
แบบหอยโขง ใชเครื่องยนตเบนซิน ขนาดไมนอยกวา 7 แรง
มา หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 205 ซีซี  ขนาดทอ
สงไมนอยกวา 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) สูบน้ําไดไมนอยกวาตาม
ปริมาณที่กําหนด สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 11 เมตร หรือ
ประมาณ 36 ฟุต อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่อง
ยนตตองมีครบชุด พรอมที่จะใชงานได จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อ
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2563) (สํานักปลัด
เทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

เลี่อยโซยนต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต ขนาดเล็ก เครื่องยนต
เบนซิน 2 จังหวะ สูบเดียว มีกําลังเครื่องยนตไมเกิน 1 แรง
มา (745.7 วัตต) มีขนาดแผนบังคับโซ (บาร) ไม
เกิน 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชสําหรับการตัดกิ่งไมที่หักโคน
จากการเกิดสาธารณภัย (จัดซื้อในราคาทองตลาดเนื่องจากไม
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) (สํานักปลัดเทศบาล เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนโครงการบริหารงานของสถานที่กลางศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอบานเข
วา

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนใหกับเทศบาลตําบลตลาดแรง ที่ไดรับมอบหมาย
ใหบริหารศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอบานเขวา ตามโครงการบริหาร
งานของสถานที่กลางศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอบานเขวา
ประจําปงบประมาณ 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2561 และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 516 ลงวัน
ที่ 22 กุมภาพันธ 2561 (ตั้งจายอุดหนุนคิดเปนรอยละ 0.82 ของ
รายไดจริงปงบประมาณ 2563 ไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก จ.) นํามาจากแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 9) พ.ศ
.2564 ลําดับที่ 1 หนา 3 (สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานเจา
ของงบประมาณ)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,281,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,621,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,621,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,148,100 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน สําหรับ
พนักงานเทศบาลสังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา กอง
การศึกษาทุกตําแหนง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 28 กราคม 2559 สําหรับตําแหนงและอัตราเงินเดือนที่ใช
คํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องตนปรากฏตาม  ภาคผนวก ข. (กอง
การศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนง สําหรับพนักงาน
เทศบาล สังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา กองการ
ศึกษา ทุกตําแหนง ที่มีสิทธิไดรับตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 59) พ.ศ
. 2559 สําหรับตําแหนงที่นํามาคํานวณเบื้องตน ปรากฏตาม ภาค
ผนวก ข. (กองการศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 417,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจาง ในสังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา กองการ
ศึกษา ทุกตําแหนง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการให
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่  26 พฤศจิกายน 2558 สําหรับตําแหนงและอัตราที่นํามา
คํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องตนปรากฏตาม ภาคผนวก ง. (กอง
การศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 13,400 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ใน
สังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา กองการศึกษา ทุก
ตําแหนง ที่มีสิทธิไดรับตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการให
พนักงาน ลูกจาง และพนักงานจางไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว สําหรับตําแหนงและอัตราที่นํามาคํานวณตั้งงบประมาณใน
เบื้องตนปรากฏตาม ภาคผนวก ง. (กองการศึกษา เปนหนวยงาน
เจาของงบประมาณ)

งบดําเนินงาน รวม 660,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําตามสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนทองถิ่น 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 เปนหนวยงาน
เจาของงบประมาณ)
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ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่นทั่วไป จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการอื่นทั่วไป เชน คาถายเอกสารคา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูลคา
ระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและ
เผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษาคาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คา
ติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ โดยจําแนกใหเปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษา เปนหนวยงานเจา
ของงบประมาณ)

คาจางเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน จํานวน 324,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจางเอกชนเพื่อเสริมการการปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ปกติ ในกองการศึกษา จํานวน 3 คน ในอัตราเดือน
ละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือนเปนเงิน 324,000 บาท ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยมท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561- 2565) หนาที่ 88 ลําดับที่ 80 (กองการศึกษา เปนหนวย
งานเจาของงบประมาณ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น ทั้งในและนอกราชอาณาจักรตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2559 เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักคาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการ
ใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ เปนตน (กองการศึกษา เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)

คาลงทะเบียนในการอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายอื่นทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ของเจาหนาที่ทองถิ่นที่ไดรับอนุมัติให
เขารับการอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 (กองการศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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โครงการจัดงานวันคลายวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
และวันพอแหงชาติ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ที่จําเปนในการจัดงานวันคลายวัน
พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพอแหง
ชาติ ประจําปงบประมาณ 2565 เชน คาใชจายพิธีทางศาสนาคา
รับรองผูที่ไดเชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ คาใชจาย
เกี่ยวกับสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ของ เชน เครื่องเสียงเวที ฯลฯ คาใชจายในการประกวดหรือแขง
ขัน เชน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน โล ถวยรางวัล เงินหรือของ
รางวัลคาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพและหรือการแสดง
และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธที่จําเปน ตลอดจนคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ทั้งนี้ตาม
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 กําหนด นํามา
จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หนาที่ 72 ลําดับ
ที่ 8 (กองการศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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โครงการจัดงานวันคลายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปหลวง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ที่จําเปนในการจัดงานวันคลายวัน
พระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง ประจําปงบประมาณ 2565 เชน คา
ใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่ไดเชิญมารวมงานและผูมารวม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค เชน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของ เชน เครื่องเสียง เวที ฯลฯ คาใชจายในการประกวด
หรือแขงขัน เชน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน โล ถวยรางวัล เงิน
หรือของรางวัล คาจางเหมาจัดนิทรรศการคามหรสพและหรือการ
แสดงและคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธที่จําเปนตลอด
จนคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ทั้งนี้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 นํามาจาก
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 73 ลําดับที่ 9 (กอง
การศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ที่จําเปนในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ประจําปงบ
ประมาณ 2565 เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่ไดเชิญ
มารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ เชน เครื่อง
เสียง เวที ฯลฯ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน เชน คาตอบ
แทนกรรมการตัดสิน โล ถวยรางวัล เงินหรือของรางวัล คาจาง
เหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพและหรือการแสดงและคาใชจายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธที่จําเปน ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561-2565)  ลําดับที่10 หนาที่ 73 (กองการศึกษา เปนหนวย
งานเจาของงบประมาณ)
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ที่จําเปนในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาๆ พระบรมราชินี ประจําปงบ
ประมาณ 2565 เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่ไดเชิญ
มารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ เชน เครื่อง
เสียง เวที ฯลฯ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน เชน คาตอบ
แทนกรรมการตัดสิน โล ถวยรางวัล เงินหรือของรางวัล คาจาง
เหมาจัดนิทรรศการคามหรสพและหรือการแสดงและคาใชจายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธที่จําเปน ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) ลําดับที่11 หนาที่ 73 (กองการศึกษา เปนหนวย
งานเจาของงบประมาณ)

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ที่จําเปนในการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ ประจําปงบประมาณ 2565  เชนคารับรองผูที่ไดเชิญมารวม
งานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค เชนคาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวของ เชน เครื่องเสียง เวที ฯลฯ คาใชจายในการ
ประกวดหรือแขงขัน เชนคาตอบแทนกรรมการตัดสิน โล ถวย
รางวัลเงินหรือของรางวัล คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ
และหรือการแสดงและคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธที่จํา
เปน ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัด
งาน ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 74 ลําดับที่ 13 (กองการศึกษา เปนหนวย
งานเจาของงบประมาณ) 
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โครงการจัดงานวันปยมหาราช จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ที่จําเปนในการจัดงานวันสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ประจําปงบ
ประมาณ 2565 เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่ไดเชิญ
มารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ เชน เครื่อง
เสียง เวที ฯลฯ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน เชน คาตอบ
แทนกรรมการตัดสิน โล ถวยรางวัล เงินหรือของรางวัล คาจาง
เหมาจัดนิทรรศการคามหรสพและหรือการแสดงและคาใชจายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธที่จําเปนตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ. 2561-2565) หนาที่ 72 ลําดับที่ 7 (กองการศึกษา เปนหนวย
งานเจาของงบประมาณ) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ในกองการ
ศึกษา เชน เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร ยานพาหนะ ฯลฯ
 เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ โดยใหมีการจําแนกใหเปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กอง
การศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุสํานักงาน ที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว หรือเมื่อนํา
ไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมใหใชงานได
ดังเดิมหรือซอมแลวไมคุมคา เชน หนังสือ เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก เกาอี้พลาสติก พระบรมฉายาลักษณ เปนตน วัสดุโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ยางลบ แบบพิมพ กระดาษไข น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชน เปนตน ทั้งนี้การจําแนกใหเปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองการ
ศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาวหรือ
เมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมใหใช
งานไดดังเดิมหรือซอมแลวไมคุมคา เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เปนตน หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟวส เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า สายไฟฟ้า เบรกเกอร เปนตน หรือสิ่งของที่ใช
เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับอุปกรณประกอบ หรือ
อะไหลสําหรับการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ หรือคาซอม
กลาง เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ เปนตน ทั้งนี้
การจําแนกใหเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองการศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบ
ประมาณ)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุงานบานงานครัว ที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาวหรือ
เมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมใหใช
งานไดดังเดิมหรือซอมแลวไมคุม
คา เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง เปน
ตน หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือ
ไมคงสภาพเดิม เชน อาหารเสริม (นม) ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน เปนตน ทั้งนี้การจําแนก
ใหเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองการ
ศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอรที่โดยสภาพ
มีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาวหรือเมื่อนํา
ไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมใหใชงานได
ดังเดิมหรือซอมแลวไมคุมคา เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล เปน
ตน วัสดุที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคง
สภาพเดิม เชน เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร เปนตน หรือวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหลสําหรับการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ  เชน หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ  ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ  เมนบอรด เปนตน ทั้งนี้การจําแนกใหเปน
ไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (กองการ
ศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าหองประชุมเทศบาล (กองการ
ศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,212,100 บาท
งบบุคลากร รวม 3,030,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,030,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,989,500 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน สําหรับ
พนักงานครูเทศบาลสังกัดงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
กองการศึกษาทุกตําแหนง ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนเงิน
วิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครู และบุคลากรทาง
การศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ตั้งตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวัน
ที่ 23 กรกฎาคม 2564 สําหรับตําแหนงและอัตราเงินเดือนที่ใช
คํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องตนปรากฏตามภาคผนวก ข. (กอง
การศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวิทยฐานะสําหรับตําแหนงครูที่ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ สําหรับพนักงานครู ที่มีสิทธิไดรับตามพระราชบัญญัติเงิน
เดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ตั้งตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวัน
ที่ 23 กรกฎาคม 2564 (กองการศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบ
ประมาณ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 753,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจาง ในสังกัดงานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา กองการศึกษา ทุกตําแหนงตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได
รับคาจาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ตั้งตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว
 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สําหรับตําแหนงและอัตราที่
นํามาคํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องตนปรากฏตามภาคผนวก ง
. (กองการศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ใน
สังกัดงานงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา กองการ
ศึกษา ที่มีสิทธิไดรับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑการให พนักงาน ลูกจางและ
พนักงานจางไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวัน
ที่ 23 กรกฎาคม 2564 สําหรับตําแหนงและอัตราที่นํามาคํานวณ
ตั้ง งบประมาณในเบื้องตนปรากฏตาม ภาคผนวก ง. (กองการ
ศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ) 

งบดําเนินงาน รวม 2,035,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําตามสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนทองถิ่น 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 ตั้งตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวัน
ที่ 23 กรกฎาคม 2564 (กองการศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบ
ประมาณ)
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ค่าใช้สอย รวม 762,300 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเกษตรนอยเรียนรูอยูอยางพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร ของวาง และเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากรคาวัสดุและเอกสารการอบรมตลอดจนคา
ใชจายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน นํามาจากแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่ 8) พ.ศ. 2564 ลําดับที่ 16 หนา 8 (กองการศึกษา เปนหนวย
งานเขาของงบประมาณ)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริการสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนา
เด็กของเทศบาลตําบลบานเขวาและที่ไดรับถายโอนภารกิจ
จากกรมการศาสนา ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แนบ
ทายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สําหรับจํานวนเด็กที่นํามาคํานวณใน
การตั้งงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จํานวน 50 คนๆละ 1,700
 บาท เปนเงิน 85,000 บาท
2. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดมัชฌิมาวาส จํานวน 50 คนๆ
ละ 1,700 บาท เปนเงิน 85,000 บาท
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2564 ลําดับที่ 1 หนา 7 (กองการ
ศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

จํานวน 25,800 บาท

เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และที่ไดรับถายโอนภารกิจ
จากกรมการศาสนา ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แนบ
ทายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สําหรับจํานวนเด็กที่นํามาคํานวณใน
การตั้งงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลจํานวน 30 คนๆละ 430
 บาท/ป เปนเงิน 12,900 บาท
2. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดมัชฌิมาวาส จํานวน 30 คนๆ
ละ 430 บาท/ป เปนเงิน 12,900 บาท
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2564 ลําดับที่ 2 หนา 7 (กองการศึกษา
เปนหนวยเจาของงบประมาณ)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาเครื่องแบบนักเรียน)

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและที่ไดรับถายโอนภารกิจจากกรมการ
ศาสนา ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แนบทาย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สําหรับจํานวนเด็กที่นํามาคํานวณในการ
ตั้งงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จํานวน 30 คนๆละ 300
 บาท/ป เปนเงิน 9,000 บาท
2. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดมัชฌิมาวาส จํานวน 30 คนๆ
ละ 300 บาท/ป เปนเงิน 9,000 บาท
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2564 ลําดับที่ 3 หนา 7 (กองการ
ศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาหนังสือเรียน)

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและที่ไดรับถายโอนภารกิจจากกรมการ
ศาสนา ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แนบทาย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สําหรับจํานวนเด็กที่นํามาคํานวณใน
การ ตั้งงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จํานวน 30 คนๆละ 200
 บาท/ป เปนเงิน 6,000 บาท
2. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดมัชฌิมาวาส จํานวน 30 คนๆ
ละ 200 บาท/ป เปนเงิน 6,000 บาท
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2564 ลําดับที่ 4 หนา 8 (กองการศึกษา
เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาอุปกรณการเรียน)

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและที่ไดรับถายโอนภารกิจจากกรมการ
ศาสนา ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แนบทาย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สําหรับจํานวนเด็กที่นํามาคํานวณในการ
ตั้งงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จํานวน 30 คนๆละ 200 บาท/ป
เปนเงิน 6,000 บาท
2. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดมัชฌิมาวาสจํานวน 30 คนๆ
ละ 200 บาท/ปเปนเงิน 6,000 บาท
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2564 ลําดับที่ 5 หนา 8 (กองการ
ศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 514,500 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กที่จัดตั้งเองและที่ไดรับถายโอนภารกิจจากกรมการ
ศาสนา ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แนบทาย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สําหรับจํานวนเด็กที่นํามาคํานวณในการ
ตั้งงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จํานวน 50 คนๆละ 21 บาท 245
 วันเปนเงิน 257,250 บาท
2.ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดมัชฌิมาวาสจํานวน 50 คนๆ
ละ 21 บาท 245 วันเปนเงิน 257,250 บาท
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่19
 หนา 75 (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เปนหนวยงานเจา
ของงบประมาณ)
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ค่าวัสดุ รวม 1,150,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งอาหารเสริม (นม) สําหรับ
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งเองและรับการถายโอน
ภารกิจ เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลตําบลบานเข
วา ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แนบทายหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 ดังนี้
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จํานวน 50 คนๆละ 7.37
 บาท 260 วันเปนเงิน 82.396.60 บาท ตั้งไว 95,810 บาท
2. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดมัชฌิมาวาส จํานวน 50 คนๆ
ละ 7.37 บาท 260 วันเปนเงิน 95,810 บาท 
3. โรงเรียนอนุบาลบานเขวา จํานวน 230 คนๆละ 7.37
 บาท 260 วันเปนเงิน 440,726 บาท 
4. โรงเรียนบานเขวาศึกษา จํานวน 270 คนๆละ 7.37 บาท 260
 วันเปนเงิน 517,374 บาท  
    รวมทั้งสิ้น 114,9720 บาท  ตั้งไว 115,000 บาท
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 18
 หนา 75 (กองการศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 93,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล (กอง
การศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล (กองการศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ไดแก คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอร
เน็ต การดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เปนตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ  คาตอสัญญาณ จีพีเอส (1 ครั้งตอป) (กองการศึกษา เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ) 

งบลงทุน รวม 46,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
36,000 บีทียู

จํานวน 46,100 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู ตองเปนเครื่องปรับ
อากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น และหนวย
ระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน มีความหนวงเวลาการทํา
งานของคอมเพรสเซอร ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5 (จัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2563) (กองศึกษา เปนหนวย
งานเจาของงบประมาณ)

วันที่พิมพ : 25/8/2564  14:04:19 หนา : 57/117

-140-



งบเงินอุดหนุน รวม 2,100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบานเขวาศึกษา จํานวน 1,134,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนอนุ
บาล-ป. 6 โรงเรียนบานเขวา
ศึกษา  จํานวน 270 คนๆ ละ 21 บาท 200 วัน ตามแนวทาง
ประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนนุทั่วไป ดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แนบทายหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวัน
ที่ 8 กรกฎาคม 2564 นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 75 ลําดับที่ 20 (กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลบานเขวา จํานวน 966,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนอนุ
บาล-ป. 6 โรงเรียนอนุบาลบานเข
วา จํานวน 230 คนๆ ละ 21 บาท 200 วัน ตามแนวทางประมาณ
การรายรับและจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนนุทั่ว
ไป ดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 แนบทายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นํามาจาก
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 75 ลําดับ
ที่ 20 (กองการศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,163,600 บาท

งบบุคลากร รวม 2,507,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,507,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,141,100 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน สําหรับ
พนักงานเทศบาล สังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทุกตําแหนง ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 สําหรับตําแหนงและ
อัตราเงินเดือนที่ใชคํานวณ ตั้งงบประมาณในเบื้องตนปรากฏ
ตาม ภาคผนวก ข. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนหนวย
งานเจาของงบประมาณ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 109,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนสําหรับพนักงาน
เทศบาล สังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข กองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดลอมทุกตําแหนง ที่มีสิทธิไดรับตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
ใหพนักงานเทศบาลไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2547 สําหรับตําแหนงที่นํามาคํานวณในเบื้อง
ตน ปรากฏตามภาคผนวก ข. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนง สําหรับพนักงาน
เทศบาล สังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข กองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดลอมทุกตําแหนง ที่มีสิทธิไดรับตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 59) พ.ศ
. 2559 สําหรับตําแหนงที่นํามาคํานวณเบื้องตนปรากฏตาม ภาค
ผนวก ข. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานเจาของ
งบประมาณ)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 130,100 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง ในสังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทุกตําแหนง ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สําหรับ
ตําแหนง และอัตราที่นํามาคํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องตน
ปรากฏตาม ภาคผนวก ง. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ใน
สังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม ทุกตําแหนง ที่มีสิทธิไดรับตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงาน
ลูกจาง และพนักงานจางไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับ
ตําแหนงและอัตราที่นํามาคํานวณตั้ง งบประมาณในเบื้องตน
ปรากฏตาม ภาคผนวก ง. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ) 

งบดําเนินงาน รวม 656,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําตามสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนทองถิ่น 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
ลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

วันที่พิมพ : 25/8/2564  14:04:19 หนา : 60/117
-143-



ค่าใช้สอย รวม 356,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการในการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว และขึ้นทะเบียน
สัตว
ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการในการสํารวจขอมูลสุนัข
และแมวทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของและขึ้นทะเบียนในปงบ
ประมาณ 2564 จํานวน 2 ครั้ง (ครั้งแรกภายในเดือน ธ.ค
. 2563 และครั้งที่ 2 ภายในเดือน มิ.ย. 2564) ในอัตราตัว
ละ 6 บาทตอป ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและแนว
ทางการตั้งงบประมาณตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นํามาจากแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หนาที่ 89 ลําดับที่ 83 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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คาจางเหมาบริการอื่นทั่วไป จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการอื่นทั่วไป เชน คาถายเอกสารคา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คา
ระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและ
เผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คา
ติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ โดยจําแนกใหเปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

คาจางเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน จํานวน 216,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจางเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติ ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม จํานวน 2 คน ในอัตราเดือน
ละ 9,000 บาท จํานวน  12 เดือน เปนเงิน 216,000 บาท ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 89 ลําดับที่ 82  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น ทั้งในและนอกราชอาณาจักรตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ
. 2559 เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมการใชสนามบิน เปนตน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายอื่นทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ของเจาหนาที่ทองถิ่นที่ไดรับอนุมัติให
เขารับการอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงาน
เจาของงบประมาณ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ในกองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดลอม เชน เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร ยาน
พาหนะ ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติโดยใหมีการ
จําแนกใหเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุสํานักงาน ที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว หรือเมื่อนํา
ไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมใหใชงานได
ดังเดิมหรือซอมแลวไมคุมคา เชน หนังสือ เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก เกาอี้พลาสติก พระบรมฉายาลักษณ เปนตน วัสดุโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ยางลบ แบบพิมพ กระดาษไข น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชน เปนตน ทั้งนี้การจําแนกใหเปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนยาว หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไม
สามารถซอมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแลวไมคุมคา เชน เบา
หลอม หูฟง (Stethoscope) เปลหามคนไข คีมถอนฟน เครื่องวัด
น้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เปนตน หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชงานแลว ยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น หรือไมคงสภาพเดิม เชน สําลี และผาพัน
แผล ยาและเวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตาง ๆ เลือด สายยาง เปนตน ทั้งนี้การ
จําแนกใหเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
ยาว หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถ
ซอมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแลว ไมคุมคา เชน ขาตั้งกลอง ขา
ตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอ
เทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป เปนตน หรือวัสดุโดยสภาพ
มีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด
 ฟลมสไลด เปนตน ทั้งนี้การจําแนกใหเปนไปตามหนังสือ กรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอรที่โดยสภาพ
มีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาวหรือเมื่อนํา
ไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมใหใชงานได
ดังเดิมหรือซอมแลวไมคุมคา เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล เปน
ตน วัสดุที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคง
สภาพเดิม เชน เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร เปนตน หรือวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหลสําหรับการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ เชน หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ เมนบอรด เปนตน ทั้งนี้การจําแนกใหเปน
ไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ไดแก คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอร
เน็ต การดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เปนตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ  คาตอสัญญาณ จีพีเอส (1 ครั้งตอป) (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมเปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,378,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,503,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,503,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,293,200 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน สําหรับ
พนักงานเทศบาล สังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห กองสวัสดิการสังคม ทุกตําแหนงตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 สําหรับตําแหนงและ
อัตราเงินเดือนที่ใชคํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องตนปรากฏ
ตาม  ภาคผนวก ข. (กองสวัสดิการสังคม เปนหนวยงานเจาของงบ
ประมาณ) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนง สําหรับพนักงาน
เทศบาล สังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห กอง
สวัสดิการสังคมทุกตําแหนง ที่มีสิทธิไดรับตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 59) พ.ศ
. 2559 สําหรับตําแหนงที่นํามาคํานวณเบื้องตน ปรากฏตาม ภาค
ผนวก ข. (กองสวัสดิการสังคม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 168,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจาง ในสังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
กองสวัสดิการสังคมทุกตําแหนงตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและ
การใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สําหรับตําแหนงและอัตราที่
นํามาคํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องตนปรากฏตาม ภาคผนวก ง
. (กองสวัสดิการสังคมเปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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งบดําเนินงาน รวม 875,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําตามสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนทองถิ่น 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 เปนหนวย
งานเจาของงบประมาณ)

ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาเอกชนชวยเหลือปฏิบัติงาน ในกอง
สวัสดิการ สังคม จํานวน 5 คน ในอัตราเดือน
ละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  หนาที่ 89 ลําดับที่ 84 (กองสวัสดิการสังคม เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น ทั้งในและนอกราชอาณาจักรตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ
.2559 เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักคาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการ
ใชสนามบิน เปนตน (กองสวัสดิการสังคม เปนหนวยงานเจาของ
งบประมาณ)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายอื่นทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ของเจาหนาที่ทองถิ่นที่ไดรับอนุมัติให
เขารับการอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิการสังคม เปนหนวยงานเจาของงบ
ประมาณ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ในกอง
สวัสดิการสังคม เชน เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร ยาน
พาหนะ ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ โดยใหมีการ
จําแนกใหเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองสวัสดิการสังคม เปนหนวยงาน
เจาของงบประมาณ)
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุสํานักงาน ที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว หรือเมื่อนํา
ไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมใหใชงานได
ดังเดิมหรือซอมแลวไมคุมคา เชน หนังสือ เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก เกาอี้พลาสติก พระบรมฉายาลักษณ เปนตน วัสดุโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ยางลบ แบบพิมพ กระดาษไข น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชน เปนตน ทั้งนี้การจําแนกใหเปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองสวัสดิการ
สังคม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาวหรือ
เมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมใหใช
งานไดดังเดิมหรือซอมแลวไมคุมคา เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจงจร
ไฟฟ้า เปนตน หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟวส เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า สายไฟฟ้า เบรกเกอร เปนตน หรือสิ่งของที่ใช
เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับอุปกรณประกอบ หรือ
อะไหลสําหรับการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ หรือคาซอม
กลาง เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ เปนตน ทั้งนี้
การจําแนกใหเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองสวัสดิการสังคม  เปนหนวยงานเจา
ของงบประมาณ)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุงานบานงานครัว ที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาวหรือ
เมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมใหใช
งานไดดังเดิมหรือซอมแลวไมคุม
คา เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง เปน
ตน หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือ
ไมคงสภาพเดิม เชน อาหารเสริม (นม) ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน เปนตน ทั้งนี้การจําแนก
ใหเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กอง
สวัสดิการสังคม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอรที่โดยสภาพ
มีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาวหรือเมื่อนํา
ไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมใหใชงานได
ดังเดิมหรือซอมแลวไมคุมคา เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล เปน
ตน วัสดุที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคง
สภาพเดิม เชน เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร เปนตน หรือวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหลสําหรับการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ เชน หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ เมนบอรด เปนตน ทั้งนี้การจําแนกใหเปน
ไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (กองสวัสดิการ
สังคม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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วัสดุดนตรี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุดนตรี ที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาวหรือเมื่อนํา
ไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมใหใชงานได
ดังเดิมหรือซอมแลวไมคุมคา เชน ฉิ่ง ฉาบ กรับ อังกะลุง กลอง
รําวง กลองยาว กลองแซมบา ลูกซัด บารากัส ขลุย เปนตน ทั้งนี้
การจําแนกใหเปนไป ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  (กองสวัสดิการสังคม เปนหนวยงานเจา
ของงบประมาณ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าของศูนยสงเสริมผาไหมจังหวัด
ชัยภูมิ (กองสวัสดิการสังคม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับศูนยสงเสริมผาไหมจังหวัด
ชัยภูมิ (กองสวัสดิการสังคม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ตลอดจนคา
ใชจายเพื่อใหไดใชบริการคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ เชนคาเชาเครื่องคาเชา เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม เปนหนวยงานเจาของงบ
ประมาณ)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ไดแก คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอร
เน็ต การดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เปนตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ คาตอสัญญาณ จีพีเอส (1 ครั้งตอป) (กองสวัสดิการ
สังคม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ) 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 1,628,700 บาท

งบบุคลากร รวม 715,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 715,100 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,100 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน สําหรับ
พนักงานเทศบาล สังกัดงานสวนสาธารณะ กองชาง ทุกตําแหนง
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 28 มกราคม 2559 สําหรับตําแหนงและอัตราเงินเดือนที่ใช
คํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องตนปรากฏตาม ภาคผนวก ข. (กอง
ชาง เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน และเงินปรับปรุง คาตอบแทนของ
พนักงานจาง ในสังกัดงานสวนสาธารณะ กองชางทุก ตําแหนง
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการให
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สําหรับตําแหนงและอัตราที่นํามา
คํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องตนปรากฏตาม ภาคผนวก ง.(กอง
ชาง เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ใน
สังกัดงานสวนสาธารณะกองชางทุกตําแหนง ที่มีสิทธิไดรับตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลัก
เกณฑการใหพนักงาน ลูกจาง และพนักงานจางไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว สําหรับตําแหนงและอัตราที่นํามาคํานวณตั้งงบ
ประมาณในเบื้องตนปรากฏตามภาคผนวก ง. (กองชาง เปนหนวย
งานเจาของงบประมาณ)
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งบดําเนินงาน รวม 867,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําตามสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนทองถิ่น 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 (กองชาง เปนหนวยงานเจาของ
งบประมาณ)

ค่าใช้สอย รวม 452,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจางประชาชนทําความสะอาด ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน ตัด
ตกแตงกิ่งไมบริเวณถนนและสวนสาธารณะในเขตเทศบาล

จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจางประชาชนทํา
ความสะอาด ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน ตัดตกแตงกิ่งไมบริเวณถนน
และสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลบานเขวา จํานวน 4 คนๆ
ละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 432,000 บาท นํามา
จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับ
ที่ 106 หนาที่ 95 (กองชาง เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
การเก็บรวบรวม ปกป้อง ปลูก รักษา อนุรักษ และการใช
ประโยชน พันธุกรรมพืชทองถิ่น ตลอดจนการดําเนินการอื่นๆ ที่
จําเปน นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2564 ลําดับที่ 7 หนา 9 (กอง
ชาง เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุงานบานงานครัว ที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
ยาว หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถ
ซอมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแลวไมคุมคา เชนแกวน้ํา จาน
รอง ถวยชาม กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง หมอหุงขาว
ไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า เปนตน หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช
งานแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น หรือไมคงสภาพเดิม เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายา
ดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง เปนตน ทั้งนี้การจําแนกใหเปนไป
ตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองชาง เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุการเกษตร ที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาวหรือเมื่อนํา
ไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมใหใชงานได
ดังเดิมหรือซอมแลวไมคุมคา เชน จอบหมุนกระชัง สปริงเก
ลอร (Sprinkler) คราดพรวนดินเครื่องดักแมลง เปนตน หรือวัสดุ
โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไมคง
สภาพเดิมเชน ปุ๋ย พืชและสัตว อุปกรณในการขยายพันธุ
พืช เชน ใบมีดเชือก ผาใบหรือผาพลาสติก เปนตน ทั้งนี้การ
จําแนกใหเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
ที่สุด ที่มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กอง
ชาง เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

งบลงทุน รวม 46,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,600 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 5 แรงมา จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 5 แรงมา 3 นิ้ว มี
คุณลักษณะสามารถสูบน้ําได 1,000 ลิตรตอนาที เปนเครื่องสูบน้ํา
แบบหอยโขง ใชเครื่องยนตเบนซิน ขนาดไมนอยกวา 5 แรง
มา หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 160 ซีซี  ขนาดทอ
สงไมนอยกวา 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) สูบน้ําไดไมนอยกวาตาม
ปริมาณที่กําหนด สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 9 เมตร หรือ
ประมาณ 30 ฟุต อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่อง
ยนตตองมีครบชุด พรอมที่จะใชงานได จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อ
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2563) (กองชาง เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา(แบบขอแข็ง) จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอ
แข็ง จํานวน 4 เครื่องๆละ 9,500 บาท เปนแบบสะพายเครื่อง
ยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไมนอย
กวา 30 ซีซีพรอมใบมีด (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ประจําป 2563 ประกาศใช ณ
 เดือน ธันวาคม 2563) (กองชาง เปนหนวยงานเจาของงบ
ประมาณ)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 4,089,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,533,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,533,300 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,389,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจาง ในสังกัดงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทุกตําแหนง ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได
รับคาจาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่  26 พฤศจิกายน 2558 สําหรับ
ตําแหนงและอัตราที่นํามาคํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องตน
ปรากฏตาม ภาคผนวก ง. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ใน
สังกัดงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอมทุกตําแหนง ที่มีสิทธิไดรับตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการให
พนักงาน ลูกจาง และพนักงานจางไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว สําหรับตําแหนงและอัตราที่นํามาคํานวณตั้งงบประมาณใน
เบื้องตนปรากฏตามภาคผนวก ง. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม  เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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งบดําเนินงาน รวม 2,556,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ
พนักงานเทศบาล หรือพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

ค่าใช้สอย รวม 1,576,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่นทั่วไป จํานวน 720,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการอื่นทั่วไป เชน คาถายเอกสารคา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คา
ระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและ
เผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกันคาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษาคาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คา
ติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพทฯลฯ โดยจําแนกใหเปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจางประชาชนเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาล
ตําบลบานเขวา

จํานวน 756,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจางประชาชนเก็บรวบรวมขยะมูล
ฝอยในชุมชนเทศบาลตําบลบานเขวา เพื่อใหการบริหารสาธารณะ
ทันตอความตองการของประชาชน ป้องกันปญหาขยะตกคางใน
ชุมชน การแกไขปญหาการวางงานในชุมชน และกระตุน
เศรษฐกิจ และที่สําคัญเพื่อพัฒนาใหเทศบาลไดปฏิบัติงานบรรลุ
ตามมาตรฐานที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและเปนไป
ตาม Road map ในการบริหารจัดการขยะของจังหวัดชัยภูมิ เพื่อ
ใหเทศบาลตําบลบานเขวามีความสะอาด เปนเมืองนาอยู นํามา
จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หนาที่ 92 ลําดับ
ที่  93 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เปนหนวยงานเจาของงบ
ประมาณ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ในกองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดลอมเชน เครื่องปรับอากาศคอมพิวเตอร ยาน
พาหนะ ถนน รางระบายน้ํา ฯลฯเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติโดยใหมีการจําแนกใหเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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ค่าวัสดุ รวม 720,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุงานบานงานครัว ที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
ยาว หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถ
ซอมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแลวไมคุมคาเชนแกวน้ํา จาน
รอง ถวยชาม กระติกน้ํารอนกระติกน้ําแข็ง หมอหุงขาว
ไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า เปนตน หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช
งานแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น หรือไมคงสภาพเดิม เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายา
ดับกลิ่น แปรงไมกวาด เขง มุง เปนตน ทั้งนี้การจําแนกใหเปนไป
ตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1095 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
ยาว หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถ
ซอมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแลวไมคุมคา เชน ไขควง
ประแจ แมแรง กระจกโคงมน กรวยจราจร สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉินเปนตน หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชงานแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามัน
เบรค สายไมล ฟลมกรองแสง นอตและสกรู เปนตนหรือสิ่งของที่
ใชเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม
บํารุงปกติ หรือคาซอมกลาง เชน เบาะรถยนต เบรค
 แบตเตอรี่ ลอไฟหนา ไฟเบรคกระจกมองขางรถยนต หมอ
น้ํา พวงมาลัยสายพานใบบัด เปนตน ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)

วันที่พิมพ : 25/8/2564  14:04:20 หนา : 79/117
-162-



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี เปน
ตน สําหรับยานพาหนะของเทศบาล ที่ใชในราชการ (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุเครื่องแตงกาย สําหรับ
ขาราชการ พนักงานลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาล
ตําบลบานเขวา หรือผูที่เทศบาลตําบลบานเขวา สั่งใหไปปฏิบัติ
งานตามหนาที่ใหเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2560 ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนยาวหรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไม
สามารถซอมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแลวไมคุมคา เชนเครื่อง
แบบเสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัดถุง
เทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอเปนตน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560 ทั้งนี้การจําแนกใหเปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 590,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ที่จําเปนในการจัดงานวันผูสูงอายุแหง
ชาติประจําปงบประมาณ 2565 เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา คา
รับรองผูไดรับเชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ เชน คาเชาเครื่องเสียง
หรือ เวที คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย คาตกแตง
เวที คาสาธารณูปโภคคาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน (กรณี
มีการประกวด หรือแขงขัน) คามหรสพและหรือการแสดง คาใช
จายในการโฆษณา ประชาสัมพันธงาน ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปนในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 นํามาจากแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.256 -2565) หนา 80 ลําดับที่ 42 (กอง
สวัสดิการสังคม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

โครงการชุมชนเทศบาลตําบลบานเขวารวมใจ
กําจัดลูกน้ํายุงลาย ตานภัยไขเลือดออก

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ที่จําเปน ในการดําเนินโครงการ
รณรงคป้องกันโรคไขเลือดออกในเขตเทศบาลตําบลบานเขวาเปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานเขวา (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2563 แผน
งานสรางความเขมแข็งของชุมชน หนา 52 ลําดับที่ 2 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ) 
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา
เทศบาลตําบลบานเขวา ตามโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ
เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ที่จําเปนในการรณรงคป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบาเชน คาวัคซีน และอุปกรณในการฉีดคาน้ํา
ดื่มสําหรับผูปฏิบัติงานและผูรับบริการและคาวัสดุอุปกรณอื่นที่จํา
เปน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภรณ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป ดานสาธารณสุขของอปท.และเปนไป
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 หนา 52 ลําดับที่ 3 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพชมรมผูสูงอายุ เชน คาวัสดุการประชุมอบรม คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ
คาจางเหมารถ คาใชจายในการ ศึกษาดูงาน และคาใชจายอื่นที่
จําเปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนา 79 ลําดับที่ 38 (กองสวัสดิการสังคม เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)
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โครงการรณรงคตานยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินโครงการรณรงคตาน
ยาเสพติด หรือการนํามวลชนเขารวมกิจกรรมรณรงคตานยาเสพ
ติด ประจําปงบประมาณ 2565 ไดแกการจัดทําป้ายรณรงค
ประชาสัมพันธใหเยาวชน และประชาชน ไดตระหนักถึงพิษภัยยา
เสพติด นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2564 ลําดับที่ 4 หนาที่ 6 (สํานัก
ปลัดเทศบาล เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

โครงการรณรงคปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินโครงการรณรงคปก
ป้องสถาบันสําคัญของชาติหรือการนํามวลชนเขารวมกิจกรรม
รณรงคปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ ประจําป 2565 เชน คาน้ํา
ดื่ม คาพาหนะ และ คาอุปกรณตางๆ ที่จําเปน นํามาจากแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่ 9) พ.ศ. 2564 ลําดับที่ 2 หนาที่ 4 (สํานักปลัดเทศบาล เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)

โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆที่จําเปนในการดําเนินโครงการสงเสริม
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน ประจําปงบ
ประมาณ 2565 เชน คาตอบแทนวิทยากรนําออกกําลังกาย คาน้ํา
ดื่มผูเขารวมกิจกรรม คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ และคาใช
จายอื่นที่จําเปน นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 78 ลําดับที่ 31  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อสรางรายไดใหแกประชาชน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆที่จําเปนในการดําเนินโครงการสงเสริม
อาชีพเพื่อสรางรายไดใหแกประชาชน เชน คาอาหาร คาเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คา ป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณอบรม และคาใช
จายอื่นที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 71 ลําดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม เปนหนวย
งานเจาของงบประมาณ)
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โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการ
ตลาดสดเชา-เย็น เทศบาลตําบลบานเขวา มุงสู
ตลาดสดนาซื้อระดับดีมาก 5 ดาวอยางยั่งยืน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมและศึกษาดูงาน ใหกับคณะผู
บริหาร,คณะกรรมการตลาดสด, ตัวแทนผูประกอบ การตลาด
สด และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ใหมีความรูความเขาใจในการ
บริหารจัดการขยะในตลาดสดที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมและสนับ
สนุนการงดใชโฟม ลดการใชถุงพลาสติกในตลาดสด เพื่อยกระดับ
ตลาดสดเทศบาลตําบลบานเขวา เชน คาใชจายในการอบรมคา
วิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่มและคาใชจายอื่นที่ จําเปน เพื่อ
ใหตลาดสดของเทศบาลตําบลบานเขวา สะอาด ปราศจากโรค
หรือสารปนเปอน และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 นํามา
จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2563 ลําดับที่ 2 หนาที่ 1 (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

โครงการอบรมเยาวชนหางไกลปลอดภัยยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการอบรม
เยาวชนหางไกลปลอดภัยยาเสพติด เชน คาวิทยากร คาอาหาร
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการเปนตน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 นํามาจากแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่ 9) พ.ศ. 2564 ลําดับที่ 3 หนาที่ 5 (สํานักปลัดเทศบาล เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)

วันที่พิมพ : 25/8/2564  14:04:20 หนา : 84/117
-167-



โครงการอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะเทศบาลตําบลบานเขวา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ที่จําเปนในการอบรมและศึกษาดูงาน
ใหกับกลุมเป้าหมายคณะผูบริหาร, สมาชิกสภา, ผูนําชุมชน,แกน
นําชุมชน, อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก,ประชาชน และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ ใหมีความรู ความเขาใจ เห็นความสําคัญและตระหนัก
ในการลดและคัดแยกขยะตั้งแตครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบล
บานเขวา เชน คาแผน พับประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาวิทยากรในการอบรม และคาใชจายอื่นที่
จําเปน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557 นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 หนา 53 ลําดับที่ 5 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการอุดหนุนชุมชนหมูที่ 1 ในการดําเนินโครงการตามแนวทาง
พระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนใหกับ คณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน หมูที่ 1 ใน
การดําเนินโครงการตาพระราชดําริดานสาธารณสุขตามความ
เหมาะสมกับปญหาและบริบทพื้นที่ชุมชน ตามหนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุข ให
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณและแข็งแรงอยางครอบคลุมและทั่ว
ถึง (ตั้งจายอุดหนุนคิดเปนรอยละ 0.82 ของรายไดจริงปงบ
ประมาณ 2563 ไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรใหรายละเอียดตาม
ภาคผนวก จ.) นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานเข
วา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2563 หนา 53 ลําดับที่ 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)
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โครงการอุดหนุนชุมชนหมูที่ 11 ในการดําเนินโครงการตามแนวทาง
พระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน หมูที่ 11 ใน
การดําเนินโครงการตาพระราชดําริดานสาธารณสุขตามความ
เหมาะสมกับปญหาและบริบทพื้นที่ชุมชน ตามหนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุข ให
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณและแข็งแรงอยางครอบคลุมและทั่ว
ถึง (ตั้งจายอุดหนุนคิดเปนรอยละ 0.82 ของรายไดจริงปงบ
ประมาณ 2563 ไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรใหรายละเอียดตาม
ภาคผนวก จ.) นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานเข
วา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2563 หนา 53 ลําดับที่ 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)

โครงการอุดหนุนชุมชนหมูที่ 12 ในการดําเนินโครงการตามแนวทาง
พระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน หมูที่ 12 ใน
การดําเนินโครงการตาพระราชดําริดานสาธารณสุขตามความ
เหมาะสมกับปญหาและบริบทพื้นที่ชุมชน ตามหนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุข ให
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณและแข็งแรงอยางครอบคลุมและทั่ว
ถึง (ตั้งจายอุดหนุนคิดเปนรอยละ 0.82 ของรายไดจริงปงบ
ประมาณ 2563 ไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรใหรายละเอียดตาม
ภาคผนวก จ.) นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานเข
วา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน หนา 53 ลําดับที่ 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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โครงการอุดหนุนชุมชนหมูที่ 13 ในการดําเนินโครงการตามแนวทาง
พระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน หมูที่ 13 ใน
การดําเนินโครงการตาพระราชดําริดานสาธารณสุขตามความ
เหมาะสมกับปญหาและบริบทพื้นที่ชุมชน ตามหนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2564 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุข ให
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณและแข็งแรงอยางครอบคลุมและทั่ว
ถึง (ตั้งจายอุดหนุนคิดเปนรอยละ 0.82 ของรายไดจริงปงบ
ประมาณ 2563 ไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรใหรายละเอียดตาม
ภาคผนวก จ.) นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานเข
วา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน หนา 53 ลําดับที่ 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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โครงการอุดหนุนชุมชนหมูที่ 14 ในการดําเนินโครงการตามแนวทาง
พระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

โครงการอุดหนุนชุมชนหมูที่ 14 ในการดําเนินโครงการตามแนว
ทางพระราชดําริดานสาธารณสุข 
เพื่อจายอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน หมูที่ 14 ใน
การดําเนินโครงการตาพระราชดําริดานสาธารณสุขตามความ
เหมาะสมกับปญหาและบริบทพื้นที่ชุมชน ตามหนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2564 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุข ให
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณและแข็งแรงอยางครอบคลุมและทั่ว
ถึง (ตั้งจายอุดหนุนคิดเปนรอยละ 0.82 ของรายไดจริงปงบ
ประมาณ 2563 ไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรใหรายละเอียดตาม
ภาคผนวก จ.) นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานเข
วา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน หนา 53 ลําดับที่ 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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โครงการอุดหนุนชุมชนหมูที่ 2 ในการดําเนินโครงการตามแนวทาง
พระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน หมูที่ 2 ใน
การดําเนินโครงการตาพระราชดําริดานสาธารณสุขตามความ
เหมาะสมกับปญหาและบริบทพื้นที่ชุมชน ตามหนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2564 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุข ให
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณและแข็งแรงอยางครอบคลุมและทั่ว
ถึง (ตั้งจายอุดหนุนคิดเปนรอยละ 0.82 ของรายไดจริงปงบ
ประมาณ 2563 ไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรใหรายละเอียดตาม
ภาคผนวก จ.) นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานเข
วา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน หนา 53 ลําดับที่ 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬา “บานเขวาเกมส” ตานยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา“บานเขวาเกมส” ตานยา
เสพติด เชน คาเชาและหรือคาเตรียมสนามแขงขันคาอุปกรณ
กีฬา คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจา
หนาที่ จัดการแขงขัน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทํา
เกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ คาโลหรือถวยรางวัล เงินหรือ
ของรางวัลที่มอบใหกับผูชนะการแขงขัน คาใชจายอื่น เชน การ
จัดพิธีเปด-ปดการแขงขัน ริ้วขบวน คาเวชภัณฑและอุปกรณ
เวชภัณฑ คาอุปกรณกีฬาสําหรับฝึกเตรียมความพรอมของนัก
กีฬา คาชุดกีฬา คาอาหาร เครื่องดื่ม เปนตน ตลอดจน คาใชจาย
อื่น ที่จําเปนในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 นํามาจากแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (2561-2565) หนา 99 ลําดับที่ 122  (กองการศึกษา เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเขาพรรษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ที่จําเปนในการจัดงานเทศกาลวัน
อาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเขาพรรษา ประจําปงบ
ประมาณ 2565 เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูไดรับ
เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ เชน คาเชาเครื่องเสียงหรือ
เวที คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยคาตกแตงเวที คา
สาธารณูปโภค คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน (กรณีมีการ
ประกวดหรือแขงขัน) คามหรสพและหรือการแสดง คาใชจายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธงาน ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่จําเปนใน
การจัดงาน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559  นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2564) หนาที่ 81 ลําดับที่ 45 (กองการศึกษา เปนหนวย
งานเจาของงบประมาณ)
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โครงการจัดงานประจําปเจาพอพญาแลอําเภอบานเขวา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ที่จําเปนในการจัดงานประจําปเจาพอ
พญาแลอําเภอบานเขวา ประจําปงบประมาณ 2565 เชน คาใช
จายพิธีทางศาสนา คารับรองผูไดรับเชิญมารวมงาน และผูมารวม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ เชน
คาเชาเครื่องเสียงหรือเวที คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย คาตกแตงเวที คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการ
ประกวดหรือแขงขัน (กรณีมีการประกวดหรือแขงขัน) คามหรสพ
และหรือการแสดงคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน
ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดงาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 นํามาจากแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 71 ลําดับที่ 1 (กองการ
ศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจาพอพญาแล อําเภอบานเข
วา(เดือนหก)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ที่จําเปนในการจัดงานประเพณีบวง
สรวงเจาพอพญาแล อําเภอบานเขวา(เดือนหก) ประจําปงบ
ประมาณ 2565 เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูไดรับ
เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ เชน คาเชาเครื่องเสียงหรือเวที
คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยคาตกแตงเวที คา
สาธารณูปโภค คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน (กรณีมีการ
ประกวดหรือแขงขัน) คามหรสพและหรือการแสดง คาใชจายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธงาน ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่จําเปนใน
การจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559  นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561- 2565) หนาที่ 81 ลําดับที่ 46 (กองการศึกษา เปนหนวย
งานเจาของงบประมาณ)
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โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาลเจาพอขุนดาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ที่จําเปนในการจัดงานประเพณีบวง
สรวงศาลเจาพอขุนดาน ประจําปงบประมาณ 2565 เชน คาใช
จายพิธีทางศาสนา คารับรองผูไดรับเชิญมารวมงานและผูมารวม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ เชน
คาเชาเครื่องเสียงหรือเวที คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย คาตกแตงเวที คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการ
ประกวดหรือแขงขัน (กรณีมีการประกวดหรือแขงขัน) คามหรสพ
และหรือการแสดง คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดงาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 นํามาจากแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 81ลําดับที่ 47 (กองการ
ศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาลเจาพอหลวงภักดี (เจาพอดอน
แกว)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ที่จําเปนในการจัดงานประเพณีบวง
สรวงศาลเจาพอหลวงภักดี (เจาพอดอนแกว) ประจําปงบ
ประมาณ 2565 เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูไดรับ
เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ เชน คาเชาเครื่องเสียงหรือ
เวที คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย คาตกแตงเวที คา
สาธารณูปโภค คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน (กรณีมีการ
ประกวดหรือแขงขัน) คามหรสพและหรือการแสดงคาใชจายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธงาน ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
ในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559  นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับ
ที่ 48 หนาที่ 81 (กองการศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบ
ประมาณ)
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ที่จําเปนในการจัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจําปงบประมาณ 2565 เชน คาใชจายพิธีทาง
ศาสนา คารับรองผูไดรับเชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ เชน คาเชา
เครื่องเสียงหรือเวที คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยคา
ตกแตงเวที คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการประกวดหรือแขง
ขัน (กรณีมีการประกวดหรือแขงขัน) คามหรสพและหรือการ
แสดง คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน ตลอดจนคาใช
จายอื่นๆที่จําเปนในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ลําดับที่ 49 หนาที่ 81  (กองการศึกษา เปนหนวย
งานเจาของงบประมาณ)

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ที่จําเปนในการจัดงานประเพณี
สงกรานต ประจําปงบประมาณ 2565 เชน คาใชจายพิธีทาง
ศาสนา คารับรองผูไดรับเชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ เชน คาเชา
เครื่องเสียงหรือเวที คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยคา
ตกแตงเวที คาาธารณูปโภค คาใชจายในการประกวดหรือแขง
ขัน (กรณีมีการประกวดหรือแขงขัน) คามหรสพและหรือการ
แสดง คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน ตลอดจนคาใช
จายอื่นๆ จําเปนในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ลําดับที่ 50 หนาที่ 81 (กองการศึกษา เปนหนวย
งานเจาของงบประมาณ)
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โครงการทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ที่จําเปนในการจัดงานทําบุญตักบาตร
วันขึ้นปใหม ประจําปงบประมาณ 2565 เชน คาใชจายพิธีทาง
ศาสนา คารับรองผูไดรับเชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ เชน คาเชา
เครื่องเสียงหรือเวที คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย คาตกแตงเวที คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการ
ประกวดหรือแขงขัน (กรณีมีการประกวดหรือแขงขัน) คามหรสพ
และหรือการแสดง คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน
ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดงาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 นํามาจากแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 82 ลําดับที่ 51 (กอง
การศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

โครงการสงเสริม เผยแพรอัตลักษณศิลป
วัฒนธรรมทองถิ่นเทศบาลตําบลบานเขวา
เขารวมงานเจาพอพญาแลจังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการนําประชาชนเขารวมงานฉลอง
อนุสาวรียเจาพอพญาแลจังหวัดชัยภูมิ ประจําปงบ
ประมาณ 2565 ไดแก คาป้าย คาใชจายในการจัดขบวนแหที่
แสดงออกถึงอัตลักษณ ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น คาน้ําดื่ม เปน
ตน ทั้งนี้เพื่อเปนการเผยแพรผาไหมซึ่งเปนอัตลักษณของบานเข
วา และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอันดีงานของบานเขวา ดึงดูดนัก
ทองเที่ยวใหมาเที่ยวและซื้อผาไหมสรางรายไดใหกับชุมชน นํามา
จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ลําดับที่ 4 หนาที่ 3 (กองการ
ศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการอุดหนุนวัดเจริญผล ในการจัดงานประเพณีวันกตัญญู ปด
ทองสรงน้ําหลวงพอโพธิ์

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนวัดเจริญผล ในการจัดงานประเพณีวัน
กตัญญู ปดทองสรงน้ําหลวงพอโพธิ์ ประจําปงบ
ประมาณ 2565 ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหประชาชนเห็นความสําคัญ
ของ จารีตประเพณี รวมกันอนุรักษ บํารุงรักษาใหคงอยูสืบ
ไป และสงเสริมใหประชาชนในชุมชน ไดทํากิจกรรมรวมกันกอให
เกิดความรัก ความสามัคคี ภายในชุมชน นํามาจากแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 82 ลําดับที่ 54 (ตั้งจายอุด
หนุนคิดเปนรอยละ 0.82 ของรายไดจริงปงบประมาณ 2563 ไม
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรใหรายละเอียดปรากฏตามภาค
ผนวก จ.) (กองการศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

โครงการอุดหนุนวัดปทุมาวาส ในการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนวัดปทุมาวาสในการจัดงานประเพณีบุญ
เดือนสามฉลองรอยพระพุทธบาทจําลอง ประจําปงบ
ประมาณ 2565 ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหประชาชนเห็นความสําคัญ
ของ จารีต ประเพณี รวมกันอนุรักษบํารุงรักษา ใหคงอยูสืบ
ไป และสงเสริมใหประชาชนในชุมชน ไดทํากิจกรรมรวมกันกอให
เกิดความรัก ความสามัคคี ภายในชุมชน นํามาจากแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 82 ลําดับที่ 52 (ตั้งจายอุด
หนุนคิดเปนรอยละ 0.82 ของรายไดจริงปงบประมาณ 2563 ไม
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรใหรายละเอียดปรากฏตามภาค
ผนวก จ.) (กองการศึกษาเปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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โครงการอุดหนุนวัดมัชฌิมาวาส  ในการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก 
(บุญบั้งไฟ)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนวัดมัชฌิมาวาสในการจัดงานประเพณีบุญ
เดือนหก(บุญบั้งไฟ) ประจําปงบประมาณ 2565 ทั้งนี้เพื่อสงเสริม
ใหประชาชนเห็นความสําคัญของ จารีต ประเพณี รวมกัน
อนุรักษ บํารุงรักษาใหคงอยูสืบไป และสงเสริมใหประชาชนใน
ชุมชน ไดทํากิจกรรมรวมกันกอใหเกิดความรัก ความสามัคคี ภาย
ในชุมชน นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 82 ลําดับที่ 55 (ตั้งจายอุดหนุนคิดเปนรอย
ละ 0.82 ของรายไดจริงปงบประมาณ 2563 ไมรวมเงินอุดหนุนที่
รัฐจัดสรรใหรายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก จ.) (กองการ
ศึกษา เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

โครงการอุดหนุนวัดศาลาลอย ในการจัดงานประเพณีบุญเทศน
มหาชาติ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนวัดศาลาลอยในการจัดงานประเพณีบุญ
เทศนมหาชาติ ประจําปงบประมาณ 2565 ทั้งนี้เพื่อสงเสริมให
ประชาชนเห็นความสําคัญของ จารีต ประเพณี รวมกันอนุรักษ
บํารุงรักษา ใหคงอยูสืบไป และสงเสริมใหประชาชนในชุมชน ได
ทํากิจกรรมรวมกันกอใหเกิดความรัก ความสามัคคี ภายในชุมชน
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 82 ลําดับ
ที่ 53 (ตั้งจายอุดหนุนคิดเปนรอยละ 0.824 ของรายไดจริงปงบ
ประมาณ 2563 ไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรใหรายละเอียด
ปรากฏตามภาคผนวก จ.) (กองการศึกษาเปนหนวยงานเจาของงบ
ประมาณ)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 5,088,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,147,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,147,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 867,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน สําหรับ
พนักงานเทศบาล สังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
โยธา กองชางทุกตําแหนง ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 สําหรับตําแหนงและอัตราเงิน
เดือนที่ใชคํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องตนปรากฏตาม  ภาค
ผนวก ข. (กองชาง เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
ในสังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโยธา กองชาง
ทุกตําแหนง  ที่มีสิทธิไดรับตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการให
พนักงาน ลูกจาง และพนักงานจางไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว สําหรับตําแหนงและอัตราที่ นํามาคํานวณตั้ง งบประมาณ
ในเบื้องตนปรากฏตาม ภาคผนวก ข. (กองชาง เปนหนวยงานเจา
ของงบประมาณ)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนง สําหรับพนักงาน
เทศบาล สังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
โยธา กองชางทุกตําแหนงที่มีสิทธิไดรับตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 59) พ.ศ
. 2559 สําหรับตําแหนงที่นํามาคํานวณเบื้องตน ปรากฏตาม ภาค
ผนวก ข. (กองชาง เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,188,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจาง ในสังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
โยธา กองชางทุกตําแหนง ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและ
การใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่  26 พฤศจิกายน 2558 สําหรับตําแหนงและอัตราที่
นํามาคํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องตนปรากฏตาม ภาคผนวก ง
. (กองชาง เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 25,500 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ใน
สังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโยธา กองชางทุก
ตําแหนง ที่มีสิทธิไดรับตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑการ
ให พนักงาน ลูกจาง และพนักงานจางไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว สําหรับตําแหนงและอัตราที่นํามาคํานวณตั้ง งบประมาณ
ในเบื้องตนปรากฏตาม ภาคผนวก ง. (กองชาง เปนหนวยงานเจา
ของงบประมาณ)

งบดําเนินงาน รวม 2,938,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลหรือพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (กองชาง เปนหนวย
งานเจาของงบประมาณ)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา  ตามสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนทองถิ่น 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 (กองชาง เปนหนวยงานเจาของ
งบประมาณ)

ค่าใช้สอย รวม 1,702,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่นทั่วไป จํานวน 440,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการอื่นทั่วไป เชน คาถายเอกสารคา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คา
ระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและ
เผยแพรคาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คา
ติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ โดยจําแนกใหเปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง  หนวยงานเจาของงบ
ประมาณ)

คาจางเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน จํานวน 432,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจางเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติ ปฏิบัติงานในกองชาง จํานวน 4 คน ในอัตราเดือน
ละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 432,000 บาท ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 90 ลําดับที่ 87 (กองชาง เปนหนวยงานเจา
ของงบประมาณ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น ทั้งในและนอกราชอาณาจักรตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ
. 2559 เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมการใชสนามบิน เปนตน (กองชาง เปนหนวยงานเจา
ของงบประมาณ)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายอื่นทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ของเจาหนาที่ทองถิ่นที่ไดรับอนุมัติให
เขารับการอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557 (กองชาง เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ในกอง
ชาง เชน เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร ยานพาหนะ ถนน ราง
ระบายน้ํา ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ โดยใหมีการ
จําแนกใหเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองชาง เปนหนวยงานเจาของงบ
ประมาณ)
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ค่าวัสดุ รวม 1,000,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุสํานักงาน ที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว หรือเมื่อนํา
ไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมใหใชงานได
ดังเดิมหรือซอมแลวไมคุมคา เชน หนังสือ เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก เกาอี้พลาสติก พระบรมฉายาลักษณ เปนตน วัสดุโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ยางลบ แบบพิมพ กระดาษไข น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชน เปนตน ทั้งนี้การจําแนกใหเปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองชาง เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาวหรือ
เมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมใหใช
งานไดดังเดิมหรือซอมแลวไมคุมคา เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจงจร
ไฟฟ้า เปนตน หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟวส เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า สายไฟฟ้า เบรกเกอร เปนตน หรือสิ่งของที่ใช
เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับอุปกรณประกอบ หรือ
อะไหลสําหรับการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ หรือคาซอม
กลาง เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ เปนตน ทั้งนี้
การจําแนกใหเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองชาง เปนหนวยงานเจาของงบ
ประมาณ)
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วัสดุกอสราง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุกอสราง ที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาวหรือเมื่อนํา
ไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมใหใชงานได
ดังเดิมหรือซอมแลวไมคุมคา เชน ไมตาง ๆ
 คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ
ทาง เปนตน หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน ปูซีเมนต ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐ
หรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรง
ทาสี เปนตน หรือสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหล
สําหรับอุปกรณประกอบ หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหกลับคืน สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม
บํารุงปกติ หรือคาซอมกลาง เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอ
ตาง ๆ ทอน้ําประปา เปนตน ทั้งนี้การจําแนกใหเปนไปตาม
หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองชาง เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
ยาว หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถ
ซอมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแลวไมคุม
คา เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน เปน
ตน หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม
คงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น เปนตน หรือสิ่งของที่ใชเปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษา ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะ เปน การซอม
บํารุงปกติ หรือคาซอมกลาง และรวมถึง เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา เปนตน ตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองชาง เปนหนวยงานเจาของงบ
ประมาณ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง น้ํามันจาร
บี  เปนตน สําหรับยานพาหนะของเทศบาลที่ใชในราชการ (กอง
ชาง เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

วันที่พิมพ : 25/8/2564  14:04:20 หนา : 104/117
-187-



วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุเครื่องแตงกาย สําหรับ
ขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล
ตําบลบานเขวา หรือผูที่เทศบาลตําบลบานเขวา สั่งใหไปปฏิบัติ
งานตามหนาที่ใหเทศบาล ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแลวไม
คุมคา เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและ
สังกัด ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เปนตน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตง
กายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560 ทั้งนี้การจําแนกใหเปน
ไป ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองชาง  เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร ที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาวหรือ
เมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมใหใช
งานไดดังเดิมหรือซอมแลวไมคุมคา เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล เปนตน วัสดุที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร เปนตน หรือวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหลสําหรับการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินให
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุง
ปกติ  เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ  ซีดีรอมไดรฟ
 แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ  เมนบอรด เปน
ตน ทั้งนี้การจําแนกใหเปนไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองชาง เปนหนวยงานเจาของงบ
ประมาณ)

วันที่พิมพ : 25/8/2564  14:04:20 หนา : 105/117

-188-



ค่าสาธารณูปโภค รวม 166,900 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 158,500 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าของสวนสาธารณะในเขต
เทศบาล (กองชาง เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ไดแก คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอร
เน็ต การดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เปนตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ  คาตอสัญญาณ จีพีเอส (1 ครั้งตอป) (กองชาง เปนหนวย
งานเจาของงบประมาณ)

งบลงทุน รวม 1,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 1,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานมีขนาด (กวางxลึกxสูง) ไม
นอยกวา 35x 58 x 89–100 
ซม./ตัว จํานวน 1ตัวๆ ละ 1,800 บาท (จัดซื้อในราคาทอง
ตลาด เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)  (กอง
ชางเปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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งานก่อสร้าง รวม 2,963,200 บาท
งบลงทุน รวม 2,963,200 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,963,200 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบัว 8 (ชวงบาน
นายพร-บานนางสมพิศ) หมูที่ 1

จํานวน 258,400 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง
บัว 8 (ชวงบานนายพร-บานนางสมพิศ) หมูที่ 1 พิกัดเริ่ม
ตน N.15.775681 E.101.919096 พิกัดสิ้น
สุด N.15.776063 E.101.917779 โดย กอสรางถนน คอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกวาง 3 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรความยาวไม
นอยกวา 130 เมตรหรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 390 ตาราง
เมตร พรอมบดอัดลูกรัง สูงเฉลี่ย 0.30 เมตรรื้อถอนผิว
จราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 57 ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลบานเขวา ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2564 ลําดับ
ที่ 5 หนา 3 (กองชาง เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 (ชวง
บานชางเกียรติ-บานนางศิวพร )

จํานวน 448,300 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 1 (ชวงบานชางเกียรติ-บานนางศิวพร ) พิกัดเริ่ม
ตน N.15.778221 E.101.909470 พิกัดสิ้น
สุด N.15.778750  E.101.910807 โดย กอสรางรางระบาย
น้ํา คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 0.30 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาวไมนอยกวา 204 เมตร พรอมรื้อถอน
ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 65 ตารางเมตร ตาม
แบบเทศบาลตําบลบานเขวา ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2564 ลําดับ
ที่ 2 หนา 2 (กองชาง เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชวงบานแมวพร
ชัย-บานนางหลอด) หมูที่ 1

จํานวน 476,900 บาท

กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชวงบานแมวพร
ชัย-บานนางหลอด) หมูที่ 1 พิกัดเริ่ม
ตน N.15.768786 E.101.909712 พิกัดสิ้น
สุด N.15.770061 E.101.910251กอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด กวาง 0.30 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาว
ไมนอยกวา 202 เมตร พรอมรื้อถอนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมนอยกวา 32 ตารางเมตร และกอสรางผิวจราจร คอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 60 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบานเข
วา ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2564 ลําดับที่ 4 หนา 3 (กอง
ชาง เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเทพนิ
มิตร (ชวงบานนายสังข-บาน อ.สมตระกูล) หมูที่ 1

จํานวน 249,400 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
เทพนิมิตร (ชวงบานนายสังข-บาน อ.สมตระกูล) หมูที่ 1 พิกัดเริ่ม
ตน N.15.775039 E.101.909061 พิกัดสิ้น
สุด N.15.774791 E.101.910033 โดย กอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กวาง 0.30 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาวไมนอยกวา 112 เมตร พรอมรื้อถอน
ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 47 ตารางเมตร ตาม
แบบเทศบาลตําบลบานเขวา ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2564 ลําดับ
ที่ 3 หนา 3 (กองชาง เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมโรง 7 
(ชวงสีแยกภูษาภัณฑ-บาน ผช.ธีรวัฒน) หมูที่ 13

จํานวน 318,800 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสม
โรง 7 (ชวงสีแยกภูษาภัณฑ-บาน ผช.ธีรวัฒน) หมูที่ 13 พิกัดเริ่ม
ตน N.15.764819 E.101.908505 พิกัดสิ้น
สุด N.15.764691 E.101.907751 โดยกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กวาง 0.30 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาวไมนอยกวา 143 เมตร พรอมรื้อถอน
ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 71 ตารางเมตร ตาม
แบบเทศบาลตําบลบานเขวา ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2564 ลําดับ
ที่ 6 หนา 4 (กองชาง เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเมื่อย 
(ชวงบานนายอุดม-บานนางสุจิตรา) หมูที่ 14

จํานวน 365,900 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หนองเมื่อย (ชวงบานนายอุดม-บานนางสุจิตรา) หมูที่ 14 พิกัดเริ่ม
ตน N.15.766444 E.101.915873 พิกัดสิ้น
สุด N.15.767542 E.101.915203 โดยกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 0.30 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาวไมนอยกวา 154 เมตร พรอมรื้อถอน
ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 15 ตารางเมตรและ
ขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 50 ตาราง
เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบานเขวา ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 8) พ.ศ
.2564 ลําดับที่ 7 หนา 4 (กองชาง เปนหนวยงานเจาของงบ
ประมาณ)
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพัก สาย
เทพนิมิตร (ชวงสามแยกบาน อ.ปราโมทย-ตลาดเชา-รานมนัสเภสัช) 
หมูที่ 1

จํานวน 406,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอ
พัก สายเทพนิมิตร (ชวงสามแยกบาน อ.ปราโมทย-ตลาดเชา-ราน
มนัสเภสัช) หมูที่ 1 พิกัดเริ่มตนN.15.767775 E.101.908943 
พิกัดสิ้นสุด N.15.766517 E.101.908367 โดยวางทอคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 1 เมตร ? ยาว 1 เมตร (มอก
.) จํานวน 55 ทอน พรอมบอพัก ขนาด
กวาง 1 เมตร สูง 1.45 เมตร ยาว 1.40 เมตร จํานวน 6 บอ และ
รื้อถอนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไมนอยกวา 64.50 ตาราง
เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบานเขวา ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 8) พ.ศ
.2564 ลําดับที่ 8 หนา 4 (กองชาง เปนหนวยงานเจาของงบ
ประมาณ)

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพัก สาย
สมโรง 5 (ชวงบานนายประพันธ-บานนายเชนทร) หมูที่ 13

จํานวน 439,500 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอ
พัก สายสมโรง 5 (ชวงบานนายประพันธ-บานนายเชนทร) หมู
ที่13 พิกัดเริ่มตน N.15.765425 E.101.907547 พิกัดสิ้น
สุด N.15.764209 E.101.906969 โดย 1. วางทอคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 1 เมตร ? ยาว 1 เมตร (มอก
.) จํานวน 11 ทอน พรอมบอพัก ขนาด
กวาง 1 เมตร สูง 1.40 เมตร ยาว 1.40 เมตร จํานวน 2 บอ  2. ก
อสรางรางระบายน้ํา ขนาด กวาง 0.30 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาวไมนอยกวา 142 เมตรและรื้อถอนผิว
จราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 94.50 ตารางเมตร ตาม
แบบเทศบาลตําบลบานเขวา ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2564 ลําดับ
ที่ 9 หนา 5 (กองชาง เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 800,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 800,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่นทั่วไป จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาทั่วไป เชน คาถายเอกสารคาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือคาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผย
แพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้ง
ประปา คาติดตั้งโทรศัพทฯลฯ โดยจําแนกใหเปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม  เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุงานบานงานครัว ที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาวหรือ
เมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมใหใช
งานไดดังเดิมหรือซอมแลวไมคุม
คา เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง เปน
ตน หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือ
ไมคงสภาพเดิม เชน อาหารเสริม (นม) ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน เปนตน ทั้งนี้การจําแนก
ใหเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 720,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้า ของตลาดสดเชา-และตลาดสด
เย็น เปนตน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เปนหนวยงานเจา
ของงบประมาณ)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของตลาดสดเชา-และตลาดสดเย็น เปน
ตน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เปนหนวยงานเจาของงบ
ประมาณ)

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 1,359,900 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

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

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจางในสังกัดงานโรงฆาสัตว  กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม ทุกตําแหนง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราการจางและการให
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่4) ลง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สําหรับตําแหนงและอัตราที่นํามา
คํานวณตั้งงบประมาณในเบื้องตนตาม ภาคผนวก ง. (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ใน
สังกัดงานงานโรงฆาสัตวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมทุก
ตําแหนงที่มีสิทธิไดรับตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑการ
ให พนักงาน ลูกจาง และพนักงานจางไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว สําหรับตําแหนงและอัตราที่นํามาคํานวณตั้ง งบประมาณ
ในเบื้องตนปรากฏตาม ภาคผนวก ง. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอมเปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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งบดําเนินงาน รวม 1,234,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 98,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกเจาหนาที่หรือสัตวแพทยที่ทํา
การตรวจสัตวและซากสัตวในโรงฆาสัตวของเทศบาลตําบลบานเข
วาในอัตราที่ กระทรวงมหาดไทยกําหนดนํามาจากแผนพัฒนา
ทองถิ่นเทศบาลตําบลบานเขวา(พ.ศ.2561-2565) หนา 77 ลําดับ
ที่ 28 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานเจาของงบ
ประมาณ)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ
พนักงานเทศบาลหรือพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่นทั่วไป จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการอื่นทั่วไป เชน คาถายเอกสารคา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูลคา
ระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณา
และเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษาคาจางเหมาบริการ คาติดตั้งฟฟ้า คาติด
ตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพทฯลฯ โดยจําแนกใหเปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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คาจางเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจางเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในโรงฆาสัตว
ของเทศบาลจํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 108,000 บาทตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 89 ลําดับที่ 82 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

จางเหมาเอกชนปฏิบัติงานในการฆาสัตว ชําแหละเนื้อสัตว จํานวน 432,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจางเหมาเอกชน โดยมีหนาที่ในการฆา
สัตว ชําแหละเนื้อสัตว ฯลฯในโรงฆาสัตวเทศบาลตําบลบานเข
วา จํานวน 3 คน ในอัตราเดือนละ 12,000 บาท
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 432,000 บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 หนา 55 ลําดับที่ 7 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาวหรือ
เมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมใหใช
งานไดดังเดิมหรือซอมแลวไมคุมคา เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจงจร
ไฟฟ้า เปนตน หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟวส เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า สายไฟฟ้า เบรกเกอร เปนตน หรือสิ่งของที่ใช
เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับอุปกรณประกอบ หรือ
อะไหลสําหรับการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ หรือคาซอม
กลาง เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ เปนตน ทั้งนี้
การจําแนกใหเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุงานบานงานครัว ที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาวหรือ
เมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมใหใช
งานไดดังเดิมหรือซอมแลวไมคุม
คา เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง เปน
ตน หรือวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือ
ไมคงสภาพเดิม เชน อาหารเสริม (นม) ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน เปนตน ทั้งนี้การจําแนก
ใหเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น เชน น้ํามันดีเซลน้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี กาส
 เปนตน สําหรับยานพาหนะของเทศบาลที่ใชในราชการ  (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุเครื่องแตงกาย สําหรับ
ขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล
ตําบลบานเขวา หรือผูที่เทศบาลตําบลบานเขวา สั่งใหไปปฏิบัติ
งานตามหนาที่ใหเทศบาล ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแลวไม
คุมคา เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและ
สังกัด ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เปนตน หรือวัสดุ
โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน วุฒิบัตร บัตรประจําตัว เข็มเครื่องหมาย ของ อป
พร. เปนตน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560 ทั้งนี้การ
จําแนกใหเปนไป ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 246,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าของโรงฆาสัตว หรืออาคารสถานที่ใน
ความดูแลของโรงสัตว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปน
หนวยงานเจาของงบประมาณ)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของโรงฆาสัตว (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอมเปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)
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งบลงทุน รวม 5,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเปนคาตูเหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผนชั้น
ปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน 1 หลัง (จัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2563) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม เปนหนวยงานเจาของงบประมาณ)

วันที่พิมพ : 25/8/2564  14:04:20 หนา : 117/117

-200-



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 87,800

คาชําระหนี้เงินกู 845,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 16,200

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

367,600

เงินสํารองจาย 200,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,248,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 60,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 14,205,600

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัด
จราจร

14,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

61,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

546,300

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,058,700

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 87,800

คาชําระหนี้เงินกู 845,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 16,200

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

367,600

เงินสํารองจาย 200,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,248,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 60,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 14,205,600

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัด
จราจร

14,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

61,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

546,300

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,058,700

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 2/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่น

200,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,555,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

725,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 233,000 275,700

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,468,700 1,373,200 1,171,100 130,100 168,600 1,713,300

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

5,913,400 307,700 3,137,600 2,141,100 1,293,200 355,100

เงินประจําตําแหนง 229,200 42,000 103,200 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

193,200 109,200

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 3/40

-203-



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่น

200,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,555,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

725,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 508,700

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,188,800 108,000 7,321,800

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

867,000 14,015,100

เงินประจําตําแหนง 42,000 458,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

24,000 326,400

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 4/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

24,000 113,300 49,400 24,000 180,000

เงินวิทยฐานะ 252,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 192,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

70,000 260,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

30,000 33,600

คาเบี้ยประชุม 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

157,400 50,000 50,000 35,000 5,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 230,000 70,000 10,000 40,000 50,000 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

70,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 5/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

25,500 12,000 428,200

เงินวิทยฐานะ 252,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 192,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 50,000 410,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

48,000 111,600

คาเบี้ยประชุม 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

40,000 337,400

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 800,000 1,300,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

70,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 6/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการใน
การสํารวจขอมูลจํานวน
สัตว์ และขึ้นทะเบียน
สัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

10,000

คาจางเหมาบริการอื่น
ทั่วไป

160,000 6,000 40,000 720,000

คาจางเหมาเอกชนเพื่อ
ทําความสะอาด

216,000

คาจางเหมาเอกชนเพื่อ
เสริมการปฏิบัติงาน

648,000 216,000 324,000 216,000 540,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

150,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 7/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการใน
การสํารวจขอมูลจํานวน
สัตว์ และขึ้นทะเบียน
สัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

10,000

คาจางเหมาบริการอื่น
ทั่วไป

440,000 70,000 1,436,000

คาจางเหมาเอกชนเพื่อ
ทําความสะอาด

216,000

คาจางเหมาเอกชนเพื่อ
เสริมการปฏิบัติงาน

432,000 108,000 2,484,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

150,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 8/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 30,000 30,000 30,000 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

60,000 20,000 5,000

คาลงทะเบียนใน
การอบรม

20,000 20,000

โครงการเกษตรนอย
เรียนรูอยูอยางพอเพียง

10,000

โครงการแกไขปรับปรุง
และทบทวนแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลบานเขวา 
(พ.ศ.2561-2565)

3,200

โครงการคลินิกกองคลัง
เทศบาลตําบลบานเขวา
เคลื่อนที่

5,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬา “บานเขวาเกมส์” 
ตานยาเสพติด

โครงการจัดเก็บรายได
นอกสถานที่

5,000

โครงการจัดงานเทศกาล
วันอาสาฬหบูชาและ
เทศกาลวันเขาพรรษา

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 9/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 135,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

10,000 95,000

คาลงทะเบียนใน
การอบรม

40,000

โครงการเกษตรนอย
เรียนรูอยูอยางพอเพียง

10,000

โครงการแกไขปรับปรุง
และทบทวนแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลบานเขวา 
(พ.ศ.2561-2565)

3,200

โครงการคลินิกกองคลัง
เทศบาลตําบลบานเขวา
เคลื่อนที่

5,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬา “บานเขวาเกมส์” 
ตานยาเสพติด

20,000 20,000

โครงการจัดเก็บรายได
นอกสถานที่

5,000

โครงการจัดงานเทศกาล
วันอาสาฬหบูชาและ
เทศกาลวันเขาพรรษา

50,000 50,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 10/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประจําปีเจาพอพญาแล
อําเภอบานเขวา

โครงการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวงเจา
พอพญาแล อําเภอบาน
เขวา(เดือนหก)

โครงการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวงศาล
เจาพอขุนดาน

โครงการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวงศาล
เจาพอหลวงภักดี (เจา
พอดอนแกว)

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 11/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประจําปีเจาพอพญาแล
อําเภอบานเขวา

30,000 30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวงเจา
พอพญาแล อําเภอบาน
เขวา(เดือนหก)

30,000 30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวงศาล
เจาพอขุนดาน

5,000 5,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวงศาล
เจาพอหลวงภักดี (เจา
พอดอนแกว)

5,000 5,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

20,000 20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

30,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 12/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวัน
คลายวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรม
นาถบพิตร
และวันพอแหงชาติ

20,000

โครงการจัดงานวัน
คลายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง

20,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกร
ณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

20,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาพระ
บรมราชินี

10,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 13/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวัน
คลายวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรม
นาถบพิตร
และวันพอแหงชาติ

20,000

โครงการจัดงานวัน
คลายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง

20,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกร
ณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

20,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาพระ
บรมราชินี

10,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 14/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

20,000

โครงการจัดงานวันปิยม
หาราช

10,000

โครงการจัดงานวันผูสูง
อายุแหงชาติ

40,000

โครงการจางประชาชน
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
ในชุมชนเทศบาลตําบล
บานเขวา

756,000

โครงการจางประชาชน
ทําความสะอาด ปรับ
ปรุงสภาพภูมิทัศน์ ตัด
ตกแตงกิ่งไมบริเวณถนน
และสวนสาธารณะใน
เขตเทศบาล

432,000

โครงการชุมชนเทศบาล
ตําบลบานเขวารวมใจ
กําจัดลูกน้ํายุงลาย ตาน
ภัยไขเลือดออก

100,000

โครงการทําบุญตักบาตร
วันขึ้นปีใหม

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

230,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 15/40

-215-



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

20,000

โครงการจัดงานวันปิยม
หาราช

10,000

โครงการจัดงานวันผูสูง
อายุแหงชาติ

40,000

โครงการจางประชาชน
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
ในชุมชนเทศบาลตําบล
บานเขวา

756,000

โครงการจางประชาชน
ทําความสะอาด ปรับ
ปรุงสภาพภูมิทัศน์ ตัด
ตกแตงกิ่งไมบริเวณถนน
และสวนสาธารณะใน
เขตเทศบาล

432,000

โครงการชุมชนเทศบาล
ตําบลบานเขวารวมใจ
กําจัดลูกน้ํายุงลาย ตาน
ภัยไขเลือดออก

100,000

โครงการทําบุญตักบาตร
วันขึ้นปีใหม

10,000 10,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

230,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 16/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา
เทศบาลตําบลบานเขวา 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ
เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

40,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลปี
ใหม

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานต์

10,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 17/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา
เทศบาลตําบลบานเขวา 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ
เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

40,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลปี
ใหม

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานต์

10,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 18/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

70,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพชมรมผูสูงอายุ

30,000

โครงการรณรงค์ตานยา
เสพติด

10,000

โครงการรณรงค์ปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

50,000

โครงการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาล (กรณี
ตําแหนงวาง)

10,000

โครงการสงเสริม เผย
แพรอัตลักษณ์ศิลป
วัฒนธรรมทองถิ่น
เทศบาลตําบลบานเขวา
เขารวมงานเจาพอพญา
แลจังหวัดชัยภูมิ

โครงการสงเสริมการ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพของประชาชน

40,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
เพื่อสรางรายไดใหแก
ประชาชน

40,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 19/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

70,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพชมรมผูสูงอายุ

30,000

โครงการรณรงค์ตานยา
เสพติด

10,000

โครงการรณรงค์ปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

50,000

โครงการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาล (กรณี
ตําแหนงวาง)

10,000

โครงการสงเสริม เผย
แพรอัตลักษณ์ศิลป
วัฒนธรรมทองถิ่น
เทศบาลตําบลบานเขวา
เขารวมงานเจาพอพญา
แลจังหวัดชัยภูมิ

30,000 30,000

โครงการสงเสริมการ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพของประชาชน

40,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
เพื่อสรางรายไดใหแก
ประชาชน

40,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 20/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริการสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)

170,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

25,800

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คา
เครื่องแบบนักเรียน)

18,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คา
หนังสือเรียน)

12,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 21/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริการสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)

170,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

25,800

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คา
เครื่องแบบนักเรียน)

18,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คา
หนังสือเรียน)

12,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 22/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คา
อุปกรณ์การเรียน)

12,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(คาอาหารกลาง
วัน)

514,500

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

20,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อเสริม
สรางธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงาน

9,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 23/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คา
อุปกรณ์การเรียน)

12,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(คาอาหารกลาง
วัน)

514,500

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

20,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อเสริม
สรางธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงาน

9,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 24/40

-224-



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
จัดการ
ตลาดสดเชา-เย็น 
เทศบาลตําบลบานเขวา 
มุงสู
ตลาดสดนาซื้อระดับดี
มาก 5 ดาวอยางยั่งยืน

50,000

โครงการอบรมเยาวชน
หางไกลปลอดภัยยาเสพ
ติด

20,000

โครงการอบรมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะ
เทศบาลตําบลบานเขวา

50,000

โครงการอบรมใหความ
รูเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซอน

5,000

จางเหมาเอกชนปฏิบัติ
งานในการฆาสัตว์ 
ชําแหละเนื้อสัตว์

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง

วัสดุการเกษตร 400,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 20,000 60,000 20,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 25/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
จัดการ
ตลาดสดเชา-เย็น 
เทศบาลตําบลบานเขวา 
มุงสู
ตลาดสดนาซื้อระดับดี
มาก 5 ดาวอยางยั่งยืน

50,000

โครงการอบรมเยาวชน
หางไกลปลอดภัยยาเสพ
ติด

20,000

โครงการอบรมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะ
เทศบาลตําบลบานเขวา

50,000

โครงการอบรมใหความ
รูเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซอน

5,000

จางเหมาเอกชนปฏิบัติ
งานในการฆาสัตว์ 
ชําแหละเนื้อสัตว์

432,000 432,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 500,000 500,000

วัสดุการเกษตร 400,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 220,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 26/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 110,000 1,160,000 30,000 70,000

วัสดุจราจร 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 130,000 100,000 550,000

วัสดุดนตรี 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000 70,000 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

วัสดุสํานักงาน 200,000 60,000 70,000 60,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

5,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 50,000 18,000 12,000

คาบริการโทรศัพท์ 20,000 2,000

คาบริการไปรษณีย์ 30,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

58,800 35,000 10,000 16,000

คาไฟฟ้า 420,000 90,000 70,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 27/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 10,000 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 30,000

วัสดุงานบานงานครัว 80,000 1,450,000

วัสดุจราจร 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80,000 250,000 1,110,000

วัสดุดนตรี 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000 20,000 350,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 280,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

วัสดุสํานักงาน 60,000 450,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

5,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 270,000 350,000

คาบริการโทรศัพท์ 22,000

คาบริการไปรษณีย์ 30,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

8,400 128,200

คาไฟฟ้า 158,500 696,000 1,434,500

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 28/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน

เครื่องตัดหญา(แบบขอ
แข็ง)

38,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 
36,000 บีทียู

46,100

เครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขง 5 แรงมา

8,600

เครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขง 7 แรงมา 4 นิ้ว

17,800

ตูเหล็กแบบ 2 บาน 11,800

เลี่อยโซยนต์ 5,000

อุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

1,400

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 29/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 1,800 1,800

เครื่องตัดหญา(แบบขอ
แข็ง)

38,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 
36,000 บีทียู

46,100

เครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขง 5 แรงมา

8,600

เครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขง 7 แรงมา 4 นิ้ว

17,800

ตูเหล็กแบบ 2 บาน 5,900 17,700

เลี่อยโซยนต์ 5,000

อุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

1,400

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 30/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองบัว 8 (ชวง
บานนายพร-บานนางสม
พิศ) หมูที่ 1

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 1 (ชวง
บานชางเกียรติ-บานนาง
ศิวพร )

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ชวงบานแมวพร
ชัย-บานนางหลอด) หมู
ที่ 1

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายเทพนิ
มิตร (ชวงบานนาย
สังข์-บาน อ.สมตระกูล) 
หมูที่ 1

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 31/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองบัว 8 (ชวง
บานนายพร-บานนางสม
พิศ) หมูที่ 1

258,400 258,400

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 1 (ชวง
บานชางเกียรติ-บานนาง
ศิวพร )

448,300 448,300

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ชวงบานแมวพร
ชัย-บานนางหลอด) หมู
ที่ 1

476,900 476,900

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายเทพนิ
มิตร (ชวงบานนาย
สังข์-บาน อ.สมตระกูล) 
หมูที่ 1

249,400 249,400

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 32/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสมโรง 7 
(ชวงสีแยกภูษา
ภัณฑ์-บาน ผช.ธีรวัฒน์) 
หมูที่ 13

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนองเมื่อย 
(ชวงบานนายอุดม-บาน
นางสุจิตรา) หมูที่ 14

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพรอมบอพัก สาย
เทพนิมิตร (ชวงสามแยก
บาน อ.ปราโมทย์-ตลาด
เชา-รานมนัสเภสัช) หมู
ที่ 1

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพรอมบอพัก สาย
สมโรง 5 (ชวงบานนาย
ประพันธ์-บานนาย
เชนทร์) หมูที่ 13

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 33/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสมโรง 7 
(ชวงสีแยกภูษา
ภัณฑ์-บาน ผช.ธีรวัฒน์) 
หมูที่ 13

318,800 318,800

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนองเมื่อย 
(ชวงบานนายอุดม-บาน
นางสุจิตรา) หมูที่ 14

365,900 365,900

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพรอมบอพัก สาย
เทพนิมิตร (ชวงสามแยก
บาน อ.ปราโมทย์-ตลาด
เชา-รานมนัสเภสัช) หมู
ที่ 1

406,000 406,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพรอมบอพัก สาย
สมโรง 5 (ชวงบานนาย
ประพันธ์-บานนาย
เชนทร์) หมูที่ 13

439,500 439,500

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 34/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนชุมชน
หมูที่ 1 ในการดําเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

20,000

โครงการอุดหนุนชุมชน
หมูที่ 11 ในการดําเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

20,000

โครงการอุดหนุนชุมชน
หมูที่ 12 ในการดําเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

20,000

โครงการอุดหนุนชุมชน
หมูที่ 13 ในการดําเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

20,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 35/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนชุมชน
หมูที่ 1 ในการดําเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

20,000

โครงการอุดหนุนชุมชน
หมูที่ 11 ในการดําเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

20,000

โครงการอุดหนุนชุมชน
หมูที่ 12 ในการดําเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

20,000

โครงการอุดหนุนชุมชน
หมูที่ 13 ในการดําเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

20,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 36/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนชุมชน
หมูที่ 14 ในการดําเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

20,000

โครงการอุดหนุนชุมชน
หมูที่ 2 ในการดําเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

20,000

โครงการอุดหนุนวัด
เจริญผล ในการจัดงาน
ประเพณีวันกตัญญู ปิด
ทองสรงน้ําหลวงพอโพธิ์

โครงการอุดหนุนวัดปทุ
มาวาส ในการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนสาม

โครงการอุดหนุนวัด
มัชฌิมาวาส  ในการจัด
งานประเพณีบุญเดือน
หก (บุญบั้งไฟ)

โครงการอุดหนุนวัด
ศาลาลอย ในการจัด
งานประเพณีบุญเทศน์
มหาชาติ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 37/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนชุมชน
หมูที่ 14 ในการดําเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

20,000

โครงการอุดหนุนชุมชน
หมูที่ 2 ในการดําเนิน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

20,000

โครงการอุดหนุนวัด
เจริญผล ในการจัดงาน
ประเพณีวันกตัญญู ปิด
ทองสรงน้ําหลวงพอโพธิ์

30,000 30,000

โครงการอุดหนุนวัดปทุ
มาวาส ในการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนสาม

30,000 30,000

โครงการอุดหนุนวัด
มัชฌิมาวาส  ในการจัด
งานประเพณีบุญเดือน
หก (บุญบั้งไฟ)

30,000 30,000

โครงการอุดหนุนวัด
ศาลาลอย ในการจัด
งานประเพณีบุญเทศน์
มหาชาติ

30,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 38/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียนบาน
เขวาศึกษา

1,134,000

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียน
อนุบาลบานเขวา

966,000

อุดหนุนโครงการบริหาร
งานของสถานที่กลาง
ศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นอําเภอบานเขวา

35,000

รวม 21,910,200 14,447,500 2,857,300 9,493,500 3,163,600 2,378,800 5,718,000 590,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 39/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียนบาน
เขวาศึกษา

1,134,000

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียน
อนุบาลบานเขวา

966,000

อุดหนุนโครงการบริหาร
งานของสถานที่กลาง
ศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นอําเภอบานเขวา

35,000

รวม 350,000 8,051,200 2,159,900 71,120,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  13:23:56 หนา : 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

60,480 725,760 15,000 180,000 15,000 180,000 17,280 207,360 129,600 1,555,200

725,800 180,000 180,000 207,400 1,555,200

 หมายเหตุ

เป็นเงนิ บาท

(ไม่รวมเงนิกู ้เงนิสะสม และเงนิอดุหนุนทกุประเภท)

รวม

ภาคผนวก ก.

บญัชีแสดงอตัราเงินเดือน เงินตอบแทนประจ าต าแหน่ง เงินตอบแทนพิเศษ นาย/รองนายก,เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก

เทศมนตรี และค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประกอบการค านวณเพื่อต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

ตัง้ไว ้

ที่  ต าแหน่ง

33,358,113.89

เงินเดือนนายก/

รองนายก

เงินค่าตอบแทน

ประจ าต าแหน่ง

นายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทน

พิเศษนายก/รอง

นายก

เงินค่าตอบแทนล

ขานุการ/ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี

ค่าตอบแทนสมาชิก

สภาเทศบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เทศบาลต าบลบา้นเขวา้ มรีายไดจ้ริง
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เดือนละ 12 เดือน

งานบริหารท่ัวไป
1 นางสาวตะวันณา เตชิณี นักบริหารงานเทศบาล(กลาง) 52,370 628,440 20,820 649,260 7,000 84,000 7,000      84,000
2 นายเสรี บุญมา นักบริหารงานท่ัวไป (กลาง) 44,130 529,560 19,500 549,060 5,600 67,200 5,600      67,200
3 นายสมนึก นิลกาญจนกุล นักบริหารงานท่ัวไป (ต้น)) 35,220 422,640 13,140 435,780 1,500 18,000 -         -        
4 จ่าเอกฉัตรชัย บุญจันทร์ นักจัดการงานทะเบียนฯ (ชก) 32,450 389,400 13,380 402,780 -     -       -         -        
5 นางสาวอรพิมพ์ กุมภาว์ นักทรัพยากรบุคล (ชก) 30,220 362,640 13,380 376,020 -     -       -         -        
6 สิบเอกศราวุฒิ สุราราช นักจัดการงานท่ัวไป (ชก) 30,790 369,480 13,260 382,740 -     -       -         -        
7 ว่าง เจ้าพนักงานธุรการ (ชง) 297,900 9,720 307,620 -     -       -         -        

3,103,260 169,200 151,200
3,103,300 169,200 151,200

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
8 นายพัฒนา น้อยวิเศษ นักบริหารงานท่ัวไป (ต้น)) 31,880 382,560 13,380 395,940 1,500 18,000 -         -        
9 นายวรวัส กุลเจริญ นักวิเคราะห์ฯ (ปก) 29,130 349,560 13,260 362,820 -     -       -         -        

758,760 18,000 0
758,800 18,000 -       

ภาคผนวก ข.

เงินเดือน

บัญชีแสดงรายละเอียดเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาลต าบลบ้านเขว้า

เพ่ือใช้ในการค านวณต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รวมงานบริหารท่ัวไป

เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิมต่างๆ

ต้ังไว้ในงบประมาณ

เงินปรับปรุง

เงินเดือน

รวม

12 เดือน
เดือนละ 12เดือน เดือนละ 12เดือน

ท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง

เงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน

รวมงานงานวางแผนสถิติและวิชาการ
ต้ังไว้ในงบประมาณ
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เดือนละ 12 เดือน

งานบริหารงานคลัง
10 นางพยุงจิตร บุญโนนแต้ นักบริหารงานการคลัง (ต้น) 40,900 490,800 32,160 522,960 3,500 42,000 -         -        
11 นางชลิตรา สินธุพันธ์ุประทุม นวก.การเงินฯ (ชก) 32,450 389,400 26,760 416,160 -     -       3,500 42,000
12 นางนัยนา  น้อยวิเศษ นวก.จัดเก็บ (ปก) 23,340 280,080 18,360 298,440 -     -       -        -        
13 นางดวงพร โยกัญญา จพง.การเงินฯ (ชง) 30,290 363,480 23,760 387,240 -     -       -         -        
14 นางประภาสิริ ต้ังวงศ์ จพง.พัสดุ (ชง) 33,310 399,720 26,760 426,480 -     -       -         -        

160,290 1,923,480 127,800 2,051,280 3,500 42,000 3,500 42,000
2,051,300 42,000 42,000

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
15 ว่าง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชง) 297,900 9,720 307,620 -     -       -        

297,900 9,720 307,620 0 0 0 0
307,700 -      -       

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 60
16 ว่าง ผู้อ านวยการกองศึกษาฯ 393,810 23,070 416,880 3,500 42,000 -         -        
17 จ่าเอกสุรศักด์ิ พรมไพร จพง.ธุรการ (ชง) 33,310 399,720 13,380 413,100 -     -       -         -        
18 นางลัดดาวัลย์ อาจสุวรรณ นวก.ศึกษา (ปก) 25,670 308,040 10,080 318,120 -     -       -         -        

58,980 1,101,570 46,530 1,148,100 3,500 42,000 -       -       
1,148,100 42,000 -       

ต้ังไว้ในงบประมาณ

ต้ังไว้ในงบประมาณ

ต้ังไว้ในงบประมาณ

รวมงานบริหารงานคลัง

รวมงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

เงินเพ่ิมต่างๆ

เงินเดือน เงินปรับปรุง

เงินเดือน

รวม

12 เดือน
เดือนละ 12เดือน เดือนละ 12เดือน

ท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง

เงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง
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เดือนละ 12 เดือน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
19 นางพานิช แสงสุวรรณ ครู 27,040 324,480 10,680 335,160 -     -       3,500      42,000     
20 นางสายใจ สิทธิวงศ์ ครู 28,870 346,440 10,680 357,120 -     -       3,500      42,000     
21 นางส าเนียง จิตชัย ครู 28,320 339,840 10,680 350,520 -     -       3,500      42,000     

84,230 1,010,760 32,040 1,042,800 -    -      10,500 126,000  
1,042,800 -    -      126,000

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
22 ว่าง ครู 249,780 11,880 261,660 -     -       3,500      42,000     
23 นางสาวเดือนฉาย ศิลาพงษ์ ครู 27,650 331,800 10,680 342,480 -     -       3,500      42,000     
24 นางสาววันเพ็ญ ป้องขันธ์ ครู 27,650 331,800 10,680 342,480 -     -       3,500      42,000     

55,300 913,380 33,240 946,620 -    -      10,500    126,000  
946,700 -      126,000

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข
25  นักบริหารงานสาธารณสุข (กลาง) 41,930 503,160 18,000 521,160 5,600 67,200 5,600      67,200
26 นางพรรณกาญจน์ สิงห์ค า นักบริหารงานท่ัวไป (ต้น) 33,560 402,720 13,260 415,980 1,500 18,000 -         -        
27 นางสาวศิริรัตน์ หิรัญเขว้า นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น) 33,560 402,720 13,260 415,980 1,500 18,000 -         -        
28 นางจิตรา พรึกษาลา นวก.ส่งเสริมสุขภาพ (ชก) 39,630 475,560 15,480 491,040 -     -       3,500      42,000
29 นางจันทร์จิรา สิงห์เดช จพง.สาธารณสุขชุมชน (ชง) 23,820 285,840 11,040 296,880 -     -       -         -        

172,500 2,070,000 71,040 2,141,040 8,600 103,200 9,100 109,200
2,141,100 103,200 109,200

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง

เงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง

ต้ังไว้ในงบประมาณ

ต้ังไว้ในงบประมาณ

ต้ังไว้ในงบประมาณ

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ท่ี

เงินเพ่ิมต่างๆ

เงินเดือน เงินปรับปรุง

เงินเดือน

รวม

12 เดือน
เดือนละ 12เดือน เดือนละ 12เดือน
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เดือนละ 12 เดือน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
30 นางสุพิศ จินชัย นบห.งานสวัสดิการสังคม (ต้น) 42,890 514,680 25,440 540,120 3,500 42,000 -         -        
31 นายกฤษณะ จันทร์เขียน จพง.ธุรการ (ชง) 26,120 313,440 13,680 327,120 -     -       -         -        
32 นายสัญญา พงษ์ธีระดุลย์ นักพัฒนาชุมชน (ปก) 34,110 409,320 16,620 425,940 -     -       -         -        

103,120 1,237,440 55,740 1,293,180 3,500 42,000 -       -       
1,293,200 42,000 -       

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
33 นายสันกฤต ทรัพย์ประดิษฐ นักบริหารงานช่าง (ต้น) 39,080 468,960 14,820 483,780 3,500 42,000 -         -        
34 นายสราวุธ ชมศรี นายช่างโยชา (ปง) 12,220 146,640 6,060 152,700 -     -       2,000      24,000
35 นางสาวอุทุมพร  เฉลียวชาติ เจ้าพนักงานธุรการ (ชง) 18,440 221,280 9,180 230,460 -     -       

69,740 836,880 30,060 866,940 3,500 42,000 2,000 24,000
867,000 42,000 24,000

งานสวนสาธารณะ
36 นายอาทิตย์ ถนอมสัตย์ จพง.สวนสาธารณะ (ชง) 28,880 346,560 8,460 355,020 -     -       -        

28,880 346,560 8,460 355,020 -     -       -         -        

355,100 -      -         -       
14,015,100 458,400 578,400

ต้ังไว้ในงบประมาณ

ต้ังไว้ในงบประมาณ

ต้ังไว้ในงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงานสวนสาธารณะ

ท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง

เงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิมต่างๆ

เงินเดือน เงินปรับปรุง

เงินเดือน

รวม

12 เดือน
เดือนละ 12เดือน เดือนละ 12เดือน
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เงิน

ค่าจ้าง

เงินปรับปรุง

ค่าจ้าง

รวม 

12 เดือน

งานบริหารท่ัวไป

1 นายสันติ ภูมิสถาน พนักงานขับรถยนต์ 18,790 7,500 232,980

18,790 7,500 232,980

233,000

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2 นายประยูร เปล่งบุญมา พนักงานขับรถยนต์ 22,230 8,880 275,640

22,230 8,880 275,640

275,700

508,700

ภาคผนวก ค.

ต้ังไว้ในงบประมาณ

ต้ังไว้ในงบประมาณ

รวมงานบริหารท่ัวไป

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บัญชีแสดงรายละเอียดเงินค่าจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้าง ของลูกจ้างประจ า
เพ่ือใช้ในการค านวณต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รวมท้ังส้ิน

ค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง

ท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง
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ภาคผนวก ง

ค่า

ตอบแทน

เงิน

ปรับปรุง

รวม 12 

เดือน
เดือนละ

รวม 12 

เดือน
เดือนละ

รวม 12 

เดือน
เดือนละ

รวม 

12 เดือน

งานบริหารท่ัวไป

1 น.ส.ศิริญญา พินิจการ ผช.บุคลากร 20,450 1,030 257,760 -    -       750 9,000 42.96 515.52

2 น.ส.สุจิตรา จินดาดวง ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์ 14,670 740 184,920 -    -       750 9,000 30.82 369.84

3 นายปภาวิน ทับสุข พนักงานขับรถยนต์ 9,900 500 124,800 2,000 24,000 620 7,440 24.80 297.60

4 นายประชัน จ่าชัย พนักงานขับรถยนต์ 13,660 690 172,200 -    -       717.5 8,610 28.70 344.40

58,680 2,960 739,680 2,000 24,000 2,838 34,050 127.28 1,527.36

739,700 24,000 34,100 1,600

งานงานวางแผนสถิติและวิชาการ

5 น.ส.ศิริรัตน์  ป้องขันธ์ ผช.นักวิเคราะห์ 15,000 750 189,000 -    -       750 9,000 31.50 378.00

15,000 750 189,000 0 0 750 9,000 31.50 378.00

189,000 -         9,000 400

ท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง

รวมงานบริหารท่ัวไป

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

ต้ังไว้ในงบประมาณ

เงินสมทบกองทุนทดแทน

บัญชีแสดงรายละเอียดค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน เงินเพ่ิมการครองชีพ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนทดแทน 

พนักงานจ้างเทศบาลต าบลบ้านเขว้า  เพ่ือใช้ในการค านวณต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ต้ังไว้ในงบประมาณ

เงินประกันสังคมเงินเพ่ิมค่าครองชีพค่าตอบแทน,เงินปรับปรุง
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ค่า

ตอบแทน

เงิน

ปรับปรุง

รวม 12 

เดือน
เดือนละ

รวม 12 

เดือน
เดือนละ

รวม 12 

เดือน
เดือนละ

รวม 

12 เดือน

งานบริหารงานคลัง

6 นางณดา ประเสริฐกุล ผช.นวก.การเงินและบัญชี 21,420 1,080 270,000 -    -       750 9,000 45.00 540.00

7 น.ส.สุดาทิพย์ วรรณชาติ ผช.นวก.การคลัง 21,420 1,080 270,000 -    -       750 9,000 45.00 540.00

42,840 2,160 540,000 0 0 1,500 18,000 90.00 1,080.00

540,000 -         18,000 1,100

8 นายเฉลิมเกียรติ อยู่วิเศษ พนักงานขับรถยนต์ 14,550 730 183,360 -    -       750 9,000 30.56 366.72

9 นายสุรัตน์ สมางชัย พนักงานขับรถยนต์ 13,190 660 166,200 94 1,128 664.25 7,971 26.57 318.84

10 ว่าง พนักงานขับรถยนต์ 9,400 0 112,800 2,000 24,000 570 6,840 22.80 273.60

11 นายนันทิพัฒน์ วรรณเกตุ พนักงานดับเพลิง 12,280 620 154,800 345 4,140 664.25 7,971 26.57 318.84

12 นายคณิตศร  ป่ินสุวรร พนักงานดับเพลิง (ท่ัวไป) 9,000 -       108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

13 นายธีรพงษ์ จิตบรรเทิง พนักงานดังเพลิง (ท่ัวไป) 9,000 -       108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

14 นายพนม ภูมิสถาน พนักงานดังเพลิง (ท่ัวไป) 9,000 -       108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

15 นายพุทธิพงษ์ ภูมิสถาน พนักงานดังเพลิง (ท่ัวไป) 9,000 -       108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

16 นายยุทธนา พ่ึงกุศล พนักงานดังเพลิง (ท่ัวไป) 9,000 -       108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

รวมงานบริหารงานคลัง

ต้ังไว้ในงบประมาณ

เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน

ท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง

ค่าตอบแทน,เงินปรับปรุง เงินเพ่ิมค่าครองชีพ

งานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



249

ค่า

ตอบแทน

เงิน

ปรับปรุง

รวม 12 

เดือน
เดือนละ

รวม 12 

เดือน
เดือนละ

รวม 12 

เดือน
เดือนละ

รวม 

12 เดือน

17 นายวัชระพงษ์ โชคโปรด พนักงานดังเพลิง (ท่ัวไป) 9,000 -       108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

18 นายอิทธิพล หิรัญเขว้า พนักงานดังเพลิง (ท่ัวไป) 9,000 -       108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

112,420 2,010 1,373,160 9,439 113,268 6,149 73,782 246.50 2,958.00

1,373,200 113,300 73,800 3,000

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

19 นายฉัตรวิกรณ์ รัตนอังศิริกุล ผช.นวก.การศึกษา 21,020 1,060 264,960 -    -       750 9,000 44.16 529.92

20 น.ส.พรทิพย์ วีระปิต ผช.จพง.ธุรการ 12,130 610 152,880 1,115 13,380 664.25 7,971 26.57 318.84

33,150 1,670 417,840 1,115 13,380 1,414 16,971 70.73 848.76

417,900 13,400 17,000 900

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

21 นายชัชวาล แตงเงิน ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 14,280 720 180,000 -    -       750 9,000 30.00 360.00

22 นางสมพิศ กันชัย ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 13,990 700 176,280 -    -       734.5 8,814 29.38 352.56

23 นางจันทร์ฉาย เชียนเขว้า ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 9,400 470 118,440 2,000 24,000 593.5 7,122 23.74 284.88

24 นางสาวศศิวิมล  บุญกุล ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป)) 9,000 -       108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

46,670 1,890 582,720 3,000 36,000 2,578 30,936 103.12 1,237.44

582,800 36,000 31,000 1,300ต้ังไว้ในงบประมาณ

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ต้ังไว้ในงบประมาณ

ต้ังไว้ในงบประมาณ

ท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง

ค่าตอบแทน,เงินปรับปรุง เงินเพ่ิมค่าครองชีพ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน
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ค่า

ตอบแทน

เงิน

ปรับปรุง

รวม 12 

เดือน
เดือนละ

รวม 12 

เดือน
เดือนละ

รวม 12 

เดือน
เดือนละ

รวม 

12 เดือน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

25 นางสายรุ้ง แดงสุวรรณ ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 13,520 680 170,400 -    -       710 8,520 28.40 340.80

13,520 680 170,400 -    -       710 8,520 28.40 340.80

170,400 -       8,600 400

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

26 น.ส.สิริพร รัตนอังศิริกุล ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 13,380 670 168,600 0 0 669 8,028 26.76 321.12

13,380 670 168,600 0 0 669 8,028 26.76 321.12

168,600 0 8,100 400

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

27 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 10,840 130,080 2,000 24,000 642 7,704 25.68 308.16

10,840 0 130,080 2,000 24,000 642 7,704 25.68 308.16

130,100 24,000 7,800 400

ท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง

ค่าตอบแทน,เงินปรับปรุง เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

ต้ังไว้ในงบประมาณ

เงินเพ่ิมค่าครองชีพ

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ต้ังไว้ในงบประมาณ

ต้ังไว้ในงบประมาณ
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ค่า

ตอบแทน

เงิน

ปรับปรุง

รวม 12 

เดือน
เดือนละ

รวม 12 

เดือน
เดือนละ

รวม 12 

เดือน
เดือนละ

รวม 

12 เดือน

งานสวนสาธารณะ

28 นายอานนท์  จ่าชัย คนงานประจ าสวนสาธารณะ 9,000 -       108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

29 นายอนุสรณ์ โพธ์ิสันเทียะ คนงานประจ าสวนสาธารณะ 9,000 -       108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

30 นายอาณัฐ   ป้องขันธ์ 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 าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

31 นายกฤตพัฒน์   เพชรศร พนักงานขับรถยนต์ 10,160 510 128,040 2,000 24,000 633.5 7,602 25.34 304.08

32 นายคณิต ปราบคะะชนทร์ พนักงานขับรถยนต์ 9,900 500 124,800 2,000 24,000 620 7,440 24.80 297.60

33 ว่าง พนักงานขับรถยนต์ 9,400 0 112,800 2,000 24,000 570 6,840 22.80 273.60

34 นายราวี ม่ังมี คนงานประจ ารถขยะ 14,830 750 186,960 0 0 750 9,000 31.16 373.92

35 นายสุนัน กุมภาว์ คนงานประจ ารถขยะ 14,970 750 188,640 -    -       750 9,000 31.44 377.28

36 ว่าง คนงานประจ ารถขยะ (ท่ัวไป) 9,000 -       108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

37 นายจีระวัฒน์ แจ้งเขว้า คนงานประจ ารถขยะ (ท่ัวไป) 9,000 -       108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

เงินประกันสังคม

ท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง

ค่าตอบแทน,เงินปรับปรุง เงินเพ่ิมค่าครองชีพ

รวมงานสวนสาธารณะ

ต้ังไว้ในงบประมาณ

เงินสมทบกองทุนทดแทน
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ค่า

ตอบแทน

เงิน

ปรับปรุง

รวม 12 

เดือน
เดือนละ

รวม 12 

เดือน
เดือนละ

รวม 12 

เดือน
เดือนละ

รวม 

12 เดือน

38 นายวิชา สามารถกุล คนงานประจ ารถขยะ (ท่ัวไป) 9,000 -       108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

39 นายสมศักด์ิ กุลฉิม คนงานประจ ารถขยะ (ท่ัวไป) 9,000 -       108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

40 นายสมัย ถนอมสัตย์ คนงานประจ ารถขยะ (ท่ัวไป) 9,000 -       108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

41 นายจ าปา  ชนะชัย คนงานประจ ารถขยะ (ท่ัวไป) 9,000 -       108,000 1,000 12,000 500 6,000 20.00 240.00

113,260 2,510 1,389,240 12,000 144,000 6,324 75,882 255.54 3,066.48

1,389,300 144,000 75,900 3,100

42 น.ส.พัชญา ยอดวงษ์ ผช.นายช่างโยธา 14,120 710 177,960 -    -        741.5 8,898 29.66 355.92

43 นายธิติ ทรัพย์ประดิษฐ ผช.นายช่างโยธา 12,070 610 152,160 2,000 24,000 734 8,808 29.36 352.32

44 นายวัชระ มิตรชอบ ผช.นายช่างโยธา 13,360 670 168360 0 -       701.5 8,418 28.06 336.72

45 นายรัชนาท ยอดแก้ว ผช.นายช่างเขียนแบบ 13,280 670 167,400 -       697.5 8,370 27.90 334.80

46 นายเกษม ภูมิสถาน ผช.นายช่างไฟฟ้า 13,910 700 175,320 -    -       730.5 8,766 29.22 350.64

47 นายจักรกริช สิทธิวงศ์ ผช.นายช่างไฟฟ้า 14,410 730 181,680 -    -       750 9,000 30.28 363.36

48 นายอนุวัฒน์ โพธ์ิพัฒน์ ผช.นายช่างไฟฟ้า 13,160 660 165,840 125 1,500 664.25 7,971 26.57 318.84

68,120 3,430 1,188,720 2,125 25,500 5,019 60,231 201.05 2,412.60

1,188,800 25,500 60,300 2,500

ท่ี

ต้ังไว้ในงบประมาณ

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ต้ังไว้ในงบประมาณ

เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง

ค่าตอบแทน,เงินปรับปรุง เงินเพ่ิมค่าครองชีพ
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ค่า

ตอบแทน

เงิน

ปรับปรุง

รวม 12 

เดือน
เดือนละ

รวม 12 

เดือน
เดือนละ

รวม 12 

เดือน
เดือนละ

รวม 

12 เดือน

งานโรงฆ่าสัตว์

49 นายสุรศักด์ิ แว่นทิพย์ คนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 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

7,321,800 428,200 367,600 16,200

ท่ี

รวมท้ังส้ิน

รวมงานโรงฆ่าสัตว์

ต้ังไว้ในงบประมาณ

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง

ค่าตอบแทน,เงินปรับปรุง เงินเพ่ิมค่าครองชีพ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน
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1 เป็นเงิน 33,358,113.89 บาท

2 เงินอุดหนุนในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2565

2.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน 35,000 บาท

2.2 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน เป็นเงิน 120,000 บาท

2.3 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน เป็นเงิน 120,000 บาท

รวมท้ังส้ิน 275,000 บาท

3 คิดเป็นร้อยละ ของรายได้จริงปีงบประมาณ 2563 0.82

หมายเหตุ

เทศบาลต าบลบ้านเขว้า สามารถต้ังอุดหนุนได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้จริงปีงบประมาณ 2563

ไม่รวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให้ ตาม ข้อ 5 (3) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

(ไม่รวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให้)

ภาคผนวก จ.

รายละเอียดการคิดร้อยละในการต้ังงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

ตามข้อ 5 (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายได้จริง ปีงบประมาณ 2563
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1 เป็นเงิน 33,358,113.89 บาท

2 ค่าการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565

2.1 งานบริหารท่ัวไป เป็นเงิน 50,000 บาท

2.2 งานบริหารงานคลัง เป็นเงิน 20,000 บาท

รวม 70,000 บาท

3 คิดเป็นร้อยละ ของรายได้จริงปีงบประมาณ 2563 0.21

(ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม)

ภาคผนวก ฉ.

รายละเอียดการคิดร้อยละในการต้ังงบประมาณจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว2381  ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายได้จริง ปีงบประมาณ 2563 
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ภาคผนวก ซ

ท่ี โครงการ จ านวนเงิน

1 รายได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไม่รวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให้) 33,358,114

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ในปีงบประมาณ 2565

2.1 โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ

20,000

2.2 โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถพระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง

20,000

2.3 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง

กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

20,000

2.4 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 10,000

2.5 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 20,000
2.6 โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 10,000
2.7 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา"บ้านเขว้าเกมส์"ต้านยาเสพติด 20,000
2.8 โครงการจัดงานเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา 50,000
2.9 โครงการจัดงานประจ าปีเจ้าพ่อพญาแลอ าเภอบ้านเขว้า 30,000
2.10 โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล อ าเภอบ้านเขว้า(เดือนหก) 30,000
2.11 โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนด่าน 5,000
2.12 โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลวงภักดี (เจ้าพ่อดอนแก้ว) 5,000
2.13 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 20,000
2.14 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 30,000
2.15 โครงการท าบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ 10,000
2.16 โครงการส่งเสริม เผยแพร่อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินเทศบาลต าบลบ้านเขว้า  เข้าร่วมงาน

เจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ

30,000

2.17 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 40,000

2.18 โครงการคลินิกกองคลังเทศบาลต าบลบ้านเขว้า เคล่ือนท่ี 5,000

2.19 โครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด 10,000

รวมท้ังส้ิน 385,000

3 คิดเป็นร้อยละ ของรายได้จริงในปีงบประมาณ 2563 1.15

หมายเหตุ  เทศบาลสามารถต้ังได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของรายได้จริงปี 2563 (ไม่รวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให้)

ตามข้อ 6 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

รายละเอียดการคิดร้อยละของการต้ังงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ตามข้อ 6 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดงาน การจัด

การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
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ภาคผนวก ช

งบกลาง
บริหาร

งานท่ัวไป

การรักษาความ

สงบภายใน
การศึกษา

สาธารณ

สุข

สังคม

สงเคราะห์

เคหะและ

ชุมชน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

การ

พาณิชย์

1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 16,200           -                        -              -               -               -              -                   -           -     16,200

2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 367,600           -                        -              -               -               -              -                   -           -     367,600
3 เงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ 546,300           -                        -              -               -               -              -                   -           -     546,300

4 เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 

(ก.บ.ท.)

1,058,700           -                        -              -               -               -              -                   -           -     1,058,700

5 เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน         -     5,913,400 307,700 1,148,100 2,141,100 1,293,200 355,100 867,000       -     12,025,600
6 เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน         -     193,200                    -              -     109,200           -              -     24,000       -     326,400

7 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ         -     233,000 275,700          -               -               -              -                   -           -     508,700
8 เงินประจ ำต ำแหน่ง         -     229,200 42,000 103,200 42,000          -     42,000       -     458,400
9 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง         -     1,468,700 1,373,200 588,300 130,100 168,600 1,713,300 1,188,800 108,000 6,739,000
10 เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง         -     24,000 113,300 13,400 24,000 180,000 25,500 12,000 392,200

11 ค่ำเช่ำบ้ำน         -     192,000                    -              -               -               -              -                   -           -     192,000

12 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/         -     157,400                    -     20,000 50,000 35,000 5,000 40,000       -     307,400

รวม 1,988,800 8,410,900 2,069,900 1,811,800 2,557,600 1,538,800 2,253,400 2,187,300 120,000 22,938,500

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 บาท

ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่งพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 บาท

คิดเป็นร้อยละ  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 32.25

บัญชีรายละเอียดการคิดร้อยละของเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

71,120,000

22,938,500

ท่ี รายการ รวม

แผนงาน


