
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลบะหว๎า 
อ าเภออากาศอ านวย   จังหวดัสกลนคร 

        
                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,000,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 10,749,000 บาท 

  
งบกลาง รวม 10,749,000 บาท 

   
งบกลาง รวม 10,749,000 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 160,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินตามข๎อผูกพันเงินสมทบประกันสังคมของ 

พนักงานจ๎าง 
      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 33,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินตามข๎อผูกพันเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
เป็นรายปีในอัตราร๎อยละ 0.2 ของคําจ๎างทั้งปี 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   

      

   
เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ จ านวน 6,731,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเบี้ยยังชีพให๎แกํผู๎สูงอายุ ตามระเบียบและหนังสือ 
สั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห์ 
เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงิน 
เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2552  
และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นที่ มท 0810.6/ว1430 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การซักซ๎อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจํายประจ าปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป  
เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร๎างสวัสดิการทางสังคมให๎แกํ 
ผู๎พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแกํผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคมและโครงการสร๎างหลักประกัน 
ด๎านรายได๎แกํผู๎สูงอายุ 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไข
เพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 230 ล าดับที่  1 

   
เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 2,386,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเบี้ยยังชีพให๎แกํคนพิการ ตามระเบียบและหนังสือ 
สั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห์ 
เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงิน 
เบี้ยความพิการให๎คนพิการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ.2553 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0810.6/ 
ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การซักซ๎อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป  
เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร๎างสวัสดิการทางสังคมให๎แกํ 
ผู๎พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแกํผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร๎างหลักประกัน
ด๎านรายได๎แกํผู๎สูงอายุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไข
เพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 230 ล าดับที่  2 

      

   
เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ จ านวน 240,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเบี้ยยังชีพให๎แกํผู๎ปุวยเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อที่ได๎รับ
อนุมัติจากผู๎บริหาร ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห์เพ่ือการ 
ยังชีพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือ 
สั่งการที่เก่ียวข๎อง2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
ที ่มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  เรื่อง 
การซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี พ.ศ.  
2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร๎าง
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สวัสดิการทางสังคมให๎แกํผู๎พิการและทุพพลภาพ โครงการ 
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกํผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม 
และโครงการสร๎างหลักประกันด๎านรายได๎แกํผู๎สูงอายุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไข
เพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่  230 ล าดับที่  3 

   
เงินส ารองจําย จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินส ารองจําย กรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย
เกิดข้ึน หรือกรณีการปูองกันและยับยั้งกํอนเกิดสาธารณภัย  
หรือคาดวําจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร๎อนของประชาชนเป็นสํวนรวม เชํน การปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาอุทกภัย น้ าปุาไหลหลาก แผํนดินถลํม ภัยแล๎ง  
ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปุาและหมอกควัน เป็นต๎น 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท0808.2/ 
ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
รายจํายตามข๎อผูกพัน       

    
คําบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย จ านวน 32,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยรายจํายขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นเกี่ยวกับคําบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555  และข๎อบังคับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2556 ก าหนดวํา
สมาชิกต๎องช าระคําบ ารุงให๎แกํสมาคมสันนิบาตเป็นรายปีตาม
เกณฑ์ที่ที่ประชุมใหญํเป็นผู๎ก าหนดโดยพิจารณาจากรายรับจริง 
ประจ าปีที่ผํานมาของเทศบาล ยกเว๎นเงินกู ๎เงินจํายขาดและ  
เงินอุดหนุนทุกประเภท แตํจะต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละเศษหนึ่ง 
สํวนหกของงบประมาณรายรับดังกลําว ทั้งนี้ ไมํเกิน 500,000
บาท โดยในปีงบประมาณ  2565 ค านวณได๎ ดังนี้ 
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รายรับตามงบประมาณทั่วไป  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
จ านวน  43,104,805.53  บาท 
หัก  รายรับ - เงินอุดหนุนทั่วไป  24,533,137  บาท  
รายได๎ตามงบประมาณทั่วไป ส าหรับค านวณ  
จ านวน  18,571,668.53  บาท 
ค านวณร๎อยละ 1/6 (1/6 x 1/100 = 0.00167)
จ านวน        31,014.69  บาท 

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 692,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ 
สํวนท๎องถิ่นในอัตราร๎อยละสาม ของประมาณการรายรับตาม 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี โดยไมํต๎องน ารายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู๎ เงินที่มีผู๎อุทิศให๎และเงินอุดหนุน มารวม
ค านวณ ตามหนังสือที่ มท 0808.5/ว31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 
2563 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการสํงเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท0808.2/ 
ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบะหว๎า จ านวน 135,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลบะหว๎าในอัตราร๎อยละของเงินที่ได๎รับการจัดสรรจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแหํงชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองทุน
หลักประกันสุขภาพแหํงชาติจัดสรรเงินให๎กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลบะหว๎า จ านวน 252,270 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลต าบลบะหว๎า มีรายได๎ไมํรวม
เงินอุดหนุน จ านวน 18,571,668.53 บาท สมทบไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 40 กรณีรายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
ไมํรวมเงินอุดหนุน ตั้งแต ํ6 ถึง 20 ล๎านบาท     
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เงินชํวยพิเศษ       

    
เงินชํวยคําท าศพข๎าราชการ/พนักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยคําท าศพ กรณีพนักงานเทศบาล

เสียชีวิต ระหวํางปฏิบัติราชการตามระเบียบวําด๎วยการนี้ 
      

    
เงินชํวยคําท าศพพนักงานจ๎าง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยคําท าศพ กรณีพนักงานจ๎างเสียชีวิต ระหวําง
ปฏิบัติราชการตามระเบียบวําด๎วยการนี้ 
 

      

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 9,700,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,922,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,626,000 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 696,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําเงินเดือนให๎แกํ นายกเทศมนตรี/ 

รองนายกเทศมนตรี 
      

   
คําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนประจ าต าแหนํง นายกเทศมนตรี/ 

รองนายกเทศมนตรี 
      

   
คําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนพิเศษ นายกเทศมนตรี/ 

รองนายกเทศมนตรี 
      

   
คําตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
นายกองค์การบริหารสํวนต าบล 

จ านวน 199,000 บาท 

        เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี       

   
คําตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 1,491,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนสมาชิกสภาฯ,ประธานสภาฯ, 
รองประธานสภาฯ 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,296,000 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 2,124,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาลในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 84,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล   

ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท  จ านวน 12 เดือน    
      

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 126,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง ปลัดเทศบาลต าบล  
และหัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล 
- ปลัดเทศบาล  ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท  
จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท    
- หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล  ในอัตราเดือนละ 3,500  บาท  
จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท   

      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 890,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎าง แกํพนักงานจ๎างภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 72,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎างภารกิจและ 

พนักงานจ๎างทั่วไปในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,457,600 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 197,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 120,000 บาท 

      

  1. คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํ อปท. และ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว๎า
และคณะกรรมการแปรญัตติรํางเทศบัญญัติ  
     เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แกํ อปท. และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลบะหว๎าและคณะกรรมการแปรญัตติรํางเทศบัญญัติ 
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2. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี)     
     เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแกํ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง 
3. คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบการจัดซื้อ 
จัดจ๎างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
      เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู๎รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนทีสุ่ด ที ่กค0402.5/
ว85  ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจําย
คําตอบแทนบุคคลและคณะกรรมการ และประกาศเทศบาล
ต าบลบะหว๎า เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจํายคําตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ๎างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ของเทศบาลต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศ
อ านวย จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํ
พนักงาน ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

      

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 42,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านพนักงานเทศบาลในแผนงานบริหาร 

งานทั่วไป 
      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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ค่าใช้สอย รวม 675,600 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 394,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตําง ๆ เชํน คําจ๎างเหมาท าความสะอาด
อาคารส านักงานและจํายเป็นคําแรงงานท าของหรือคําบริการ
ตําง ๆ เชํน คําถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือ หรือเข๎าปกหนังสือ  
คําซักฟอก คําก าจัดสิ่งปฏิกูล คําระวางบรรทุก คําเชําทรัพย์สิน 
(ยกเว๎น คําเชําบ๎าน) คําโฆษณาและเผยแพรํ (รายจํายเกี่ยวกับ 
การจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํขําวทางวิทยุ  กระจายเสียง 
โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตําง ๆ) คําธรรมเนียมตําง ๆ   
คําเบี้ยประกัน คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  
คําจ๎างเหมาบริการ คําจ๎างแรงงาน คําติดตั้งไฟฟูา คําจ๎างเหมา
แรงงาน คําจ๎างเหมารถรับจ๎าง คําจ๎างเหมาท าปูายและอ่ืน ๆ 

      

   
รายจํายเกีย่วกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการต๎อนรับบุคคลและคณะบุคคล  
คําเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่น หรือคณะอนุกรรมการ 
ที่ได๎รับการแตํงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือ  
สั่งการกระทรวงมหาดไทย คําใช๎จํายในการจัดงานตําง ๆ ซึ่งเป็น
วันส าคัญทางราชการ งานรัฐพิธี ราชพิธี ประเพณีตําง ๆ การจัด
นิทรรศการ การประกวด การแขํงขัน และพิธีเปิดอาคาร
ตําง ๆ ฯลฯ 

      

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย 
งบรายจํายอื่น ๆ 

      

    
คําใช๎จํายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ 
คําลงทะเบียน คําท่ีพัก คําบริการจดทะเบียนและคําธรรมเนียม
ตําง ๆ 

      

    
คําใช๎จํายเตรียมรับเสด็จ จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเตรียมรับเสด็จ 
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คําใช๎จํายในการเลือกตั้ง จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือ

ผู๎บริหารท๎องถิ่น หรือการเลือกตั้งทั่วไป 
      

    

โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร๎าง
คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ๎าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จ านวน 11,600 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

      

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎งาน
ได๎ตามปกติ กรณีเปน็การจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของและคําแรงงาน  
ให๎จํายจากคําใช๎สอย สํวนกรณีท่ีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็น
ผู๎ด าเนินการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให๎ปฏิบัติ ดังนี้      
(1) คําจ๎างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให๎จํายจากคําใช๎สอย 
(2) คําสิ่งของที่ซื้อมาใช๎ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎จํายจาก 
คําวัสดุ 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 530,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งาน 
ไมํยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
อันสั้น เชํน เก๎าอ้ีพลาสติก เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์
ได๎จากการซื้อหรือการจ๎างพิมพ์ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน เป็นต๎น รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษ ี  
คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 
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วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งาน
ไมํยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
อันสั้น เชํน แปรง ไม๎กวาด สบูํ ผงซักฟอก ถ๎วย จาน และอ่ืน ๆ 
รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษ ี  
คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสํง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช๎งานไมํยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้น เชํน แบตเตอรี่ น้ ามันเบรค ยางนอก-ใน เป็นต๎น 
รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษ ี  
คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช๎งานไมํยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้น เชํน น้ ามันเบนซิน ดีเซล น้ ามันเครื่อง เป็นต๎น รวมถึง
รายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
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3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษ ี  
คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ 
การใช๎งานไมํยืนนาน สิ้นเปลอืง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เชํน ไมโครโฟน ล๎าง อัดขยายรูป กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ไวนิล เป็นต๎น รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษ ี  
คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งาน 
ไมํยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
อันสั้น เชํน อุปกรณ์บันทึกข๎อมูล อุปกรณ์เพ่ิมเติม ฯลฯ รวมถึง
รายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือ
ตํอชุดไมํเกิน 20,000  บาท 
3. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
4. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 

      

   
วัสดุสนาม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุสนาม รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งาน 
ไมํยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
อันสั้น เชํน หญ๎าเทียม ม๎าหิน เป็นต๎น รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
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1. รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษ ี  
คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 

   
วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอ่ืนๆ รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน  
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,055,000 บาท 

   
คําไฟฟูา จ านวน 1,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟูาของส านักงาน/โรงเรียนอนุบาลฯ/ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก/ศูนย์เศรษฐกิจชุมชน/ศูนย์ถํายทอดเทคโนฯ/ประปา/
กล๎องวงจรปิด CCTV/ในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถานที่ที่อยูํใน
ความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบะหว๎า 

      

   
คําบริการโทรศัพท์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําโทรศัพท์พ้ืนฐาน คําโทรศัพท์เคลื่อนที่ คําบริการ
อินเตอร์เน็ตใช๎ในส านักงาน ฯลฯ และให๎หมายความรวมถึง
คําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎ใช๎บริการดังกลําวและคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช๎บริการ เชํน คําเชําเครื่อง คําเชําหมายเลข
โทรศัพท์ คําบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ 

      

   
คําเชําพื้นที่เว็บไซต์ และคําธรรมเนียมที่เกี่ยวข๎อง จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําเชําพ้ืนที่ Website คําธรรมเนียมชื่อโดเมนเนม 
คําธรรมเนียมอ่ืน คําจดทะเบียนโดเมนเนม Bawalocal.go.th 
และคําใช๎บริการอินเตอร์เน็ตประจ าเทศบาลต าบลบะหว๎า 

      

  
งบลงทุน รวม 1,320,900 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 1,320,900 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก๎าอ้ีส านักงาน จ านวน 12,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงาน จ านวน 12 ตัว ๆ ละ 

1,000 บาท  เป็นเงิน  12,000 บาท 
      

84



- เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 331 ล าดับที่ 5 
(เป็นราคาจัดซื้อตามท๎องตลาดในปัจจุบันเนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ
ไมํมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

    
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)  
ขนาด 24,000 บีทียู 

จ านวน 159,200 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู  จ านวน 4 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 39,800  บาท เป็นเงิน 159,200  บาท คุณลักษณะดังนี้ 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไมํต่ ากวํา 24,000 บีทียู 
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาท่ีรวมคําติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศ ที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาด 
ไมํเกิน 40,000 บีทียูต๎องได๎รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5 
4) ต๎องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนํวย
สํงความเย็นและหนํวยระบายความร๎อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหนํวงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข๎อ 3)  
นอกเหนือจากการพิจารณาด๎านราคาแล๎ว เพ่ือเป็นการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีคําประสิทธิภาพ 
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวํา 
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
  (1) แบบแยกสํวน ประกอบด๎วยอุปกรณ์ ดังนี้  
      สวิตช ์1 ตัว 
      ทํอทองแดงไปกลับหุ๎มฉนวนยาว 4 เมตร 
      สายไฟยาวไมํเกิน 15 เมตร 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  
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รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 332 ล าดับที่ 7 
(เป็นราคาจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ 
ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563) 

    
ตู๎เก็บแฟูม 40 ชํอง จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เก็บแฟูม 40 ชํอง จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 
6,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- ขนาด กว๎าง 92 ซม. ลึก 31 ซม. สูง 180 ซม. 
- ตู๎ผลิตจากเหล็กแผํนรีดเย็น 
- เหล็กท้ังหมดผํานการท าความสะอาดผิวงาน ล๎างไขมันและ
เคลือบผิวปูองกันสนิม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่  330 ล าดับที่  1    
(เป็นราคาจัดซื้อตามราคาท๎องตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากครุภัณฑ์ 
ที่จัดซื้อไมํมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

      

    
โต๏ะประชุม จ านวน 16,800 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะประชุม  ตามรายการดังนี้  
    - โต๏ะประชุม ขนาดกว๎าง 0.60 เมตร ยาว 1.20 เมตร  
สูง 0.75 เมตร จ านวน 6 ตัว ๆ 2,800 บาท เป็นเงิน 
16,800  บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่  333  ล าดับที่  11 
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(เป็นราคาจัดซื้อตามท๎องตลาดในปัจจุบันเนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ
ไมํมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ) 

   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง       

    
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1,092,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมํต่ ากวํา 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไมํต่ ากวํา 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล๎อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  
จ านวน 1 คัน ๆ ละ 1,092,000 บาท  คุณลักษณะ ดังนี้  
แบบดับเบิ้ลแค็บ 
(1) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
(2) ห๎องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่  338 ล าดับที่  20 
(เป็นราคาจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ 
ส านักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2563) 

      

   
ครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว       

    
เครื่องท าน้ าร๎อนน้ าเย็น จ านวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องท าน้ าร๎อนน้ าเย็น (แบบถังคว่ า)  
2 ก๏อกน้ า จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 
16,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่  345 ล าดับที่ 38   
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(เป็นราคาจัดซื้อตามราคาท๎องตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากครุภัณฑ์ 
ที่จัดซื้อไมํมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ) 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 12,900 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) จ านวน 3 เครื่อง ราคา 
เครื่องละ 4,300 บาท  เป็นเงิน 12,900  บาท  
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู๎ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์รํางขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4  
ไมํน๎อยกวํา 19 หน๎าตํอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตํอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์รํางสีส าหรับกระดาษขนาด A4  
ไมํน๎อยกวํา 15 หน๎าตํอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพตํอนาที(ipm) 
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวน 
ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 50 แผํน 
- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาด
ของกระดาษเองได๎ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่  337  ล าดับที่  17 
(เป็นราคาจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 409,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 396,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 396,000 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 396,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาล 

ต าแหนํง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 13,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 3,000 บาท 

      

  - เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี)  จ านวน 3,000  บาท 
   เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
แกํพนักงานเทศบาล 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย 
งบรายจํายอื่น ๆ 

      

    
คําใช๎จํายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ 
คําลงทะเบียน คําท่ีพัก คําบริการจดทะเบียนและคําธรรมเนียม
ตําง ๆ 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,352,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,840,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,840,000 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 1,755,000 บาท 

        เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาลภายในกองคลัง       

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 43,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมตําง ๆ ส าหรับพนักงานเทศบาลภายใน 

กองคลัง 
      

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 42,000 บาท 

        เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองคลัง       

  
งบด าเนินงาน รวม 512,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
เชํน เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ, คําตอบแทนบุคคล
หรือผู๎รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ๎าง ฯลฯ  

      

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับ

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎างซึ่งมีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ 
      

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 72,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินคําเชําบ๎านให๎กับพนักงานเทศบาลในกองคลัง ซึ่งมี

สิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ 
      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 18,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎กับพนักงานเทศบาล 

ในกองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ 
      

   
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 300,000 บาท 
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  เพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสาร คําใช๎จํายด๎านอิเล็กทรอนิกส์ คําใช๎จําย
ตําง ๆ ที่มีความจ าเป็นรวมทั้งคําจ๎างเหมาบุคคลภายนอก คําจ๎าง
ท าของ คําเชําที่ดิน คําเชําทรัพย์สินส าหรับฝุายแผนที่และทะเบียน
ทรัพย์สิน คําธรรมเนียมการขอส าเนาของข๎อมูลขําวสารของ
ราชการกรมที่ดิน 

      

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย 
งบรายจํายอื่น ๆ 

      

    

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายดังตํอไปนี้ 
(1) คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 
(2) คําลงทะเบียนฝึกอบรม 
(3) คําใช๎จํายในการออกรับช าระภาษีนอกสถานที่ 
(4) คําใช๎จํายในการประชาสัมพันธ์ภาษี 

จ านวน 20,000 บาท 

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ เชํน คําซํอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ตําง ๆ 
คําบ ารุงรักษาทรัพย์สิน กรณีเป็นจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของและ
คําแรง ให๎จํายจากคําใช๎สอย สํวนกรณีท่ีองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นเป็นผู๎ด าเนินการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง 
ให๎ปฏิบัติดังนี้ 
(1) คําจ๎างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให๎จํายจากคําใช๎สอย 
(2) คําสิ่งของที่ซื้อมาใช๎ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎จํายจาก 
คําวัสดุ 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุ โดยสภาพและวัสดุคงทน 
ถาวรฯ เชํน เครื่องเขียน กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ 
สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อหรือจ๎างพิมพ์ เป็นต๎น 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน อุปกรณ์บันทึกข๎อมูล  
หมึกส าหรับเครื่องพิมพ์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงาน ฯลฯ 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,000 บาท 

   
คําบริการไปรษณีย์ จ านวน 7,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําดวงตราไปรษณีย์ คําไปรษณีย์  คําธนาณัติ เป็นต๎น 

 
      

 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 460,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 430,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 430,000 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 430,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาล ต าแหนํง  

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 2,000 บาท 

      

  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)     
เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแกํพนักงาน
เทศบาล  

      

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 18,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านพนักงานเทศบาล ต าแหนํง  

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 5,000 บาท 

        เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล       

   
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย 
งบรายจํายอื่น ๆ 

      

    
คําใช๎จํายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ 
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คําลงทะเบียน คําท่ีพัก คําบริการจดทะเบียนและคําธรรมเนียม
ตําง ๆ 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 771,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 438,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 438,000 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 318,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาล ต าแหนํง  

นักปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 108,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎าง แกํพนักงานจ๎างภารกิจและพนักงานจ๎าง

ทั่วไป ในงานปูองกันเละบรรเทาสาธารณภัย 
      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 12,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎างภารกิจและ 

พนักงานจ๎างทั่วไป ในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 333,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 270,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
1. คําใช๎จํายเพื่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่
หรือนอกเขตพ้ืนที่   
    เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายเพ่ือการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในเขตพ้ืนที่หรือนอกเขตพ้ืนที่ คําใช๎จํายให๎แกํผู๎ปฏิบัติงาน  เชํน  
ในการปูองกันภัยต าบล อปพร. ทีมก๎ูชีพกู๎ภัย พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ๎าง   
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
    เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแกํ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง   
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คําเชําบ๎าน จ านวน 60,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านพนักงานเทศบาล ต าแหนํง  

นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 

ผู๎มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ 
      

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย 
งบรายจํายอื่น ๆ 

      

    
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
เทศบาลต าบลบะหว๎า 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลบะหว๎า 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไข
เพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 4   
ล าดับที่ 2  

      

   
ค่าวัสดุ รวม 43,000 บาท 

   
วัสดุเครื่องแตํงกาย จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเครื่องแตํงกาย รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งาน 
ไมํยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
อันสั้น รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษ ี  
คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 13,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเครื่องดับเพลิง รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งาน
ไมํยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
อันสั้น เชํน คําเติมน้ ายาเคมีถังดับเพลิง รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษ ี  
คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 

      

   
วัสดุจราจร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุจราจร รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งาน 
ไมํยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
อันสั้น เชํน คําจัดซื้อวัสดุงานจราจร รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษ ี  
คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอ่ืน ๆ รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งาน 
ไมํยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
อันสั้น เชํน คําจัดซื้อวัสดุอื่น ส าหรับใช๎ในงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษ ี  
คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,847,300 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,477,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,477,000 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 1,266,000 บาท 

        เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ของกองการศึกษา       

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 42,000 บาท 

        เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองการศึกษา       

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 164,000 บาท 

        เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างพนักงานจ๎าง ของกองการศึกษา       

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 5,000 บาท 

        เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง ภายในกองการศึกษา       

  
งบด าเนินงาน รวม 344,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 4,000 บาท 

      

  1.1 เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
เชํน คําตอบแทนกรรมการสอบ เป็นต๎น   
1.2 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี)  

      

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนในการท างานนอกเวลาราชการของ

พนักงานเทศบาล และอ่ืน ๆที่เกี่ยวข๎อง 
      

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 84,000 บาท 

        เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านของพนักงานเทศบาลกองการศึกษา       

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
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ค่าใช้สอย รวม 119,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 84,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําแรงงานท าของหรือคําบริการตําง ๆ เชํน  
คําจ๎างเหมาแรงงาน คําเชําที่ดินและสถานที่ คําจ๎างเหมา 
รถรับจ๎าง คําจ๎างเหมาท าปูาย และอ่ืน ๆ 

      

   
รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการต๎อนรับบุคคล และคณะบุคคล  
คําเลี้ยงรับรองในการประชุม คําใช๎จํายในการจัดงานตําง ๆ ซึ่งเป็น
วันส าคัญทางราชการ งานวันส าคัญ ประเพณีตาํง ๆ พิธีเปิดอาคาร
ตําง ๆ การจัดนิทรรศการตําง ๆ ฯลฯ 

      

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย 
งบรายจํายอื่น ๆ 

      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาลพนักงานจ๎าง เชํน คําท่ีพัก คําพาหนะ คําลงทะเบียน  
คําเบี้ยเลี้ยง และอ่ืน ๆ 

      

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎งาน
ได๎ตามปกติ กรณีเป็นการจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของและคําแรงงาน  
ให๎จํายจากคําใช๎สอย สํวนกรณีท่ีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็น
ผู๎ด าเนินการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให๎ปฏิบัติ ดังนี้  
(1) คําจ๎างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให๎จํายจากคําใช๎สอย 
(2) คําสิ่งของที่ซื้อมาใช๎ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎จํายจาก 
คําวัสดุ 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งาน 
ไมํยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
อันสั้น เชํน กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อ
หรือจ๎างพิมพ์ คําถํายเอกสาร และอ่ืน ๆ รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
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1. รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษ ี  
คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 

   
วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งาน 
ไมํยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
อันสั้น เชํน แปรง ไม๎กวาด สบูํ ผงซักฟอก ถ๎วย จาน และอ่ืน ๆ 
รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษ ี  
คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 

      

   
วัสดุกํอสร๎าง จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งาน 
ไมํยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
อันสั้น เชํน ไม๎อัด ตะปู เหล็ก สีทาไม๎ และอ่ืน ๆ รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษ ี  
คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งาน 
ไมํยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
อันสั้น รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
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1. รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือ
ตํอชุดไมํเกิน 20,000 บาท 
3. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
4. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษ ี  
คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 

  
งบลงทุน รวม 26,300 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 26,300 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก ส าหรับ 
งานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก 
(4 core) จ านวน 1 หนํวย โดยมีคุณลักษณะอยํางใด 
อยํางหนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหนํวยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 MB ต๎องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 2.3 GHz และมีหนํวยประมวลผลด๎าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมํน๎อยกวํา 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหนํวยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 6 MB ต๎องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได๎ในกรณีท่ีต๎องใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวําขนาด 
ไมํน๎อยกวํา 8 GB 
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุ 
ไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 
ไมํน๎อยกวํา 250 GB จ านวน 1 หนํวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมํน๎อยกวํา 1,366 x 768 Pixel  
และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว 
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- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา 
 ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง 
- มีชํองเชื่อมตํอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบ
เครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  
หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  
และ Bluetooth 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่  359  ล าดับที่  7 
(เป็นราคาจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 

    
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 4,300 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง ราคา  
เป็นเงิน  4,300 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู๎ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์รํางขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4  
ไมํน๎อยกวํา 19 หน๎าตํอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตํอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์รํางสีส าหรับกระดาษขนาด A4  
ไมํน๎อยกวํา 15 หน๎าตํอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพตํอนาที (ipm) 
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวน 
ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 50 แผํน 
- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาด
ของกระดาษเองได๎ 
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เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่  362  ล าดับที่  10 
(เป็นราคาจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
 

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 12,324,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,913,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,913,000 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 4,269,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล สังกัดโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบะหว๎า และเพ่ือจํายเป็นเงินเดือนครูผู๎ดูแลเด็ก 
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 68,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานครู 
คําตอบแทนรายเดือนของพนักงานครู ผู๎อ านวยการโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบะหว๎า ได๎แกํ เงินที่พนักงานครูได๎รับ 
ในอัตราเทํากับเงินวิทยฐานะ เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริม 
การปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว2673 
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 807,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินวิทยฐานะ เงินประจ าต าแหนํง  ส าหรับ
ผู๎อ านวยการสถานศึกษา ครู สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบะหว๎า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบล 
บะหว๎า 
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คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 703,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างพนักงานจ๎าง สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบะหว๎า และเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างพนักงานจ๎าง ต าแหนํง 
ผู๎ชํวยผู๎ดูแลเด็ก 

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 66,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําครองชีพชั่วคราว ส าหรับพนักงานจ๎างโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบะหว๎า และเพ่ือจํายเป็นเงินคําครองชีพ
ชั่วคราว ส าหรับพนักงานจ๎างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 4,348,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  1.1 เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ เชํน คําตอบแทนกรรมการสอบ คณะกรรมการ 
ตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เป็นต๎น  
1.2 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี)  

      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎กับครูผู๎ดูแลเด็ก  

สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ 
      

   
ค่าใช้สอย รวม 2,773,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 444,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ๎างเหมาส าหรับ 
ผู๎ขับรถรับ สํง นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลของเทศบาลต าบล 
บะหว๎า 

      

   
รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการต๎อนรับบุคคล และคณะบุคคล  

คําเลี้ยงรับรองในการประชุม คําใช๎จํายในการจัดงานตําง ๆ ซึ่งเป็น
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วันส าคัญทางราชการ งานวันส าคัญ ประเพณีตําง ๆ พิธีเปิดอาคาร
ตําง ๆ การจัดนิทรรศการตําง ๆ ฯลฯ 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย 
งบรายจํายอื่น ๆ 

      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ของผู๎อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบะหว๎า ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบะหว๎า ครูผู๎ดูแลเด็ก ผู๎ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ 
คําลงทะเบียน คําท่ีพัก คําบริการจดทะเบียนและคําธรรมเนียม
ตําง ๆ 

      

    
คําใช๎จํายในโครงการวันเด็กแหํงชาติ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ 

ประจ าปี 2565 
      

    
คําใช๎จํายในโครงการเสริมสร๎างอนามัยเด็กเล็ก จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมสร๎างเสริมอนามัย 

เด็กเล็ก ประจ าปี 2565 
      

    
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 2,184,000 บาท 

      

  - คําใช๎จํายในการเชื่อมตํออินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
จ านวน  16,800  บาท 
   เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเชื่อมตํออินเตอร์เน็ตโรงเรียน     
  (1) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line:ADSL  
       9,600 บาท 
  (2) ระบบ Wireless  Fidelity : WiFi    7,200    บาท 
- คําอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียน/ศพด. ในสังกัด  
จ านวน  1,368,150  บาท 
    เพ่ือจํายเป็นคําอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียน/ศพด. 
ในสังกัด  
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จ านวนเด็กนักเรียน  
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 x วันละ 21 บาท x จ านวนวัน   
   -  โรงเรียนอนุบาลฯ   
      จ านวนเด็ก  240 x 21 x 200        =  1,008,000   บาท 
   -  ศพด. จ านวนเด็ก  70 x 21 x 245  =     360,150   บาท 
- คําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน   จ านวน  679,200  บาท 
   (1) คําจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  
        240x850x2       408,000    บาท 
   (2) คําหนังสือเรียน 
        240x200x1         48,000    บาท 
   (3) คําเครื่องอุปกรณ์การเรียน 
        240x100x2         48,000    บาท 
   (4) คําเครื่องแบบนักเรียน 
       240x300x1          72,000    บาท 
   (5) คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
       240x215x2         103,200   บาท 
- เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการเรียนการสอนของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  119,000  บาท 
   เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็กเล็ก
รวม  70 คน x 1,700  =  119,000 บาท 

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษา ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน เพ่ือให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ กรณีเป็นการจ๎างเหมาท้ังคําสิ่งของและ
คําแรงงาน ให๎จํายจากคําใช๎สอย สํวนกรณีท่ีองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นเป็นผู๎ด าเนินการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง 
ให๎ปฏิบัติ ดังนี้  
(1) คําจ๎างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให๎จํายจากคําใช๎สอย 
(2) คําสิ่งของที่ซื้อมาใช๎ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎จํายจาก 
คําวัสดุ 
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ค่าวัสดุ รวม 1,550,000 บาท 

   
วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน 1,535,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
ต าบลบะหว๎า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบะหว๎า ดังนี้   
จ านวนเด็กนักเรียน  x  วันละ 7.37  บาท x  จ านวนวัน  ดังนี้ 
 -ศพด. จ านวนเด็ก 70 x 7.37 x 260    =  134,134      บาท 
 -โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบะหว๎า   
  จ านวนเด็ก  240 x 7.37 x 260         =  459,888      บาท   
 -โรงเรียนประถม   
  จ านวนเด็ก  491 x 7.37 x 260         =  940,854.20  บาท 
  รวมเป็นเงิน  1,534,876  บาท 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุการเกษตร รายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งาน  
ไมํยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
อันสั้น เชํน เครื่องใช๎ในการเกษตรตําง ๆ ในการจัดสวนและ 
จัดสถานที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล 
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษ ี  
คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ 
การใช๎งานไมํยืนนาน สิ้นเปลอืง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป 
ในระยะเวลาอันสั้น เชํน ปูายโฆษณา ฟิล์ม ล๎าง  อัดขยายรูป 
กระดาษเขียน โปสเตอร์ เป็นต๎น รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
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2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษ ี  
คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

   
คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล จ านวน 5,000 บาท 

        เพ่ือจํายเป็นคําน้ าประปา       

  
งบเงินอุดหนุน รวม 2,063,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 2,063,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสํวนราชการ       

    

โครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ของ
โรงเรียนในระดับเด็กเล็ก – ประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตต าบล 
บะหว๎า 

จ านวน 2,063,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําอาหารกลางวันของโรงเรียนในระดับเด็กเล็ก –
ประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตต าบลบะหว๎า ดังนี้ 
จ านวนเด็กนักเรียน ป.1–ป.6  x วันละ 21 บาท x 200 วัน 
 - โรงเรียนประถม  
   จ านวนเด็ก 491 x 21 x 200    =    2,062,200  บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 202-205 ล าดับที่ 47- 50 
 

      

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,353,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 335,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 335,000 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 215,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ในแผนงานสาธารณสุข 
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คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 108,000 บาท 

        เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างส าหรับพนักงานจ๎าง  ในแผนงานสาธารณสุข       

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 12,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง ในแผนงาน

สาธารณสุข 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 830,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 125,000 บาท 

      

  คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จําย ดังนี้  
1. คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แกํเทศบาล เชํน  
คําตอบแทน คําจ๎างพิเศษ คําลํวงเวลาส าหรับ
แพทย์ พยาบาล เจ๎าหน๎าที่อ่ืนที่เก่ียวข๎องกับการปฏิบัติงาน 
ด๎านสาธารณสุขและกรรมการอื่นๆ   
2.  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี)  
   เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
แกํพนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง 
3. คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น   
    เพ่ือจํายเป็นคําปุวยการชดเชยการงานที่เสียไปให๎แกํ
อาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่น หรอืคําใช๎จํายในลักษณะเดียวกันกับ
คําตอบแทนหรือคําปุวยการให๎กับผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แกํเทศบาลต าบลบะหว๎า  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่น
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและการเบิกจําย พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว 3811  
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วําด๎วยอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
และการเบิกจําย พ.ศ. 2561 
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3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว 2318 
ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นคําใช๎จํายให๎แกํ
อาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่น ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ๎าง และอ่ืน ๆ ที่มาปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 665,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 600,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตําง ๆ เชํน คําจ๎างเหมาบริการดูแลรักษา
ความสะอาดสาธารณะ คําจ๎างเหมาแรงงาน (FR,OTOS, จ๎างเหมา
ตัดต๎นไม๎ ดูแลรักษาความสะอาดทางเดิน ทางเท๎า) เครื่องจักร  
เครื่องกล คําเย็บหนังสือ เข๎าปกหนังสือ คําธรรมเนียมและอ่ืน ๆ 

      

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย 
งบรายจํายอื่น ๆ 

      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 

นอกราชอาณาจักร 
      

    
คําใช๎จํายในการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค บริโภค จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการตรวจสอบคุณภาพน้ า

อุปโภค บริโภค ในต าบลบะหว๎า (กองชําง งานประปา) 
      

    

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ๎า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ๎าน๎องนางเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ๎า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ 
พระเจ๎าน๎องนางเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยจํายเป็นคําใช๎จําย 
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เกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานที่ คําใช๎จํายในพิธีเปิด 
และปิด คําวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ คําถํายเอกสาร คําพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ คําหนังสือ คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร  
คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ คํากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช๎บรรจุเอกสาร  
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําสมนาคุณวิทยากร คําอาหาร  
คําปูายโครงการ คําปูายประชาสัมพันธ์ คําจัดซื้อวัคซีน ไซริงค์
พลาสติก พร๎อมเข็ม คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า
โครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไข
เพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 208 ล าดับที่ 6  

   
ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชํน แอลกอฮอล์ 
สายยาง ถุงมือ ผ๎าปิดจมูก ก๏อซส าลี น้ ายาตํางๆ ยาหรือเวชภัณฑ์
ตําง ๆ สารเคมีทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย น้ ายาเคมีก าจัดยุงลาย
ส าหรับพํนหมอกควัน และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต๎องใช๎ 

      

   
วัสดุเครื่องแตํงกาย จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําเครื่องแตํงกาย ส าหรับเจ๎าหน๎าที่ หรือผู๎ได๎รับค าสั่ง
ให๎ปฏิบัติงานด๎านงานสาธารณสุขและงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎อง  
เชํน เสื้อ กางเกง ผ๎าปิดปาก รองเท๎า ถุงมือ หมวก ฯลฯ 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอ่ืน ๆ รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งาน 
ไมํยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
อันสั้น เชํน คําจัดซื้อวัสดุอื่น ส าหรับใช๎ในงานสาธารณสุข รวมถึง
รายจํายดังตํอไปนี้ 
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1. รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษ ี  
คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 

  
งบลงทุน รวม 8,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 8,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว       

    
ตู๎เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จ านวน 8,500 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,500 บาท คุณลักษณะดังนี้ 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ า 
2) เป็นรุํนที่ได๎รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟูา 
ฝุายผลิตแหํงประเทศไทย 
3) การจัดซื้อตู๎เย็นขนาดอ่ืนให๎พิจารณาถึงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟูาด๎วย นอกเหนือจากการพิจารณาด๎านราคา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่  247  ล าดับที่  12 
(เป็นราคาจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ 
ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563) 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด๎านสาธารณสุข 

จ านวน 180,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข อุดหนุนให๎
หมูํบ๎าน ๆ ละ 20,000 บาท  
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จ านวน 9 หมูํบ๎าน ตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่  
30 มิถุนายน 2564 ดังนี้ 
- เงินอุดหนุนให๎คณะกรรมหมูํบ๎าน บ๎านวังมํวง หมูํที่ 1 
 ต าบลบะหว๎า  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  ดังนี้  
 1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
 งบประมาณ  7,000  บาท 
 2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา ต๎านมะเร็งเต๎านม 
งบประมาณ 7,000  บาท 
 3. โครงการอบรมหมอประจ าหมูํบ๎านในพระราชประสงค์ 
งบประมาณ 6,000 บาท 
- เงินอุดหนุนให๎คณะกรรมหมูํบ๎าน บ๎านบะหว๎า หมูํที่ 2  
ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 
 1.โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด  
TO BE NUMBER ONE  งบประมาณ  7,000  บาท 
 2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
งบประมาณ  7,000   บาท 
 3. โครงการอบรมหมอประจ าหมูํบ๎านในพระราชประสงค์    
งบประมาณ  6,000  บาท 
- เงินอุดหนุนให๎คณะกรรมหมูํบ๎าน บ๎านบะยาวใหญํ หมูํที่ 3  
ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
 1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
งบประมาณ  7,000  บาท 
 2. โครงการการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย   
งบประมาณ  7,000  บาท 
 3. โครงการอบรมหมอประจ าหมูํบ๎านในพระราชประสงค์     
งบประมาณ  6,000  บาท 
- เงินอุดหนุนให๎คณะกรรมหมูํบ๎าน บ๎านเมํนน๎อย หมูํที่ 4  
ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
 1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน    
งบประมาณ  7,000  บาท 
 2. โครงการการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย    
งบประมาณ  6,000  บาท 
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 3. โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE  งบประมาณ  7,000  บาท 

      

  - เงินอุดหนุนให๎คณะกรรมหมูํบ๎าน บ๎านบะยาวน๎อย หมูํที่ 5  
ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
 1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
งบประมาณ    7,000  บาท 
 2. โครงการอบรมหมอประจ าหมูํบ๎านในพระราชประสงค์   
งบประมาณ    7,000  บาท 
 3. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  งบประมาณ   6,000    บาท 
- เงินอุดหนุนให๎คณะกรรมหมูํบ๎าน บ๎านสี่แยกบริบูรณ์  หมูํที ่ 6  
ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
1. โครงการอบรมหมอประจ าหมูํบ๎านในพระราชประสงค์   
งบประมาณ    6,000  บาท 
2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
งบประมาณ    7,000   บาท 
3.โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE   งบประมาณ  7,000  บาท 
- เงินอุดหนุนให๎คณะกรรมหมูํบ๎าน บ๎านบะหว๎า  หมูํที่  7  
ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย จงัหวัดสกลนคร 
1. โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด  
TO BE NUMBER ONE   งบประมาณ  7,000  บาท  
 2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
งบประมาณ  7,000   บาท 
 3. โครงการอบรมหมอประจ าหมูํบ๎านในพระราชประสงค์    
งบประมาณ  6,000   บาท 
- เงินอุดหนุนให๎คณะกรรมหมูํบ๎าน บ๎านวังมํวง หมูํที่ 8  
ต าบลบะหว๎า  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 
1. โครงการอบรมหมอประจ าหมูํบ๎านในพระราชประสงค์  
งบประมาณ   6,000   บาท 
2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
งบประมาณ   7,000   บาท 
3. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา ต๎านมะเร็งเต๎านม 
งบประมาณ   7,000   บาท 
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- เงินอุดหนุนให๎คณะกรรมหมูํบ๎าน บ๎านบะหว๎า หมูที่ 9  
ต าบลบะหว๎า  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 
1.โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE  งบประมาณ  7,000  บาท 
2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
งบประมาณ  7,000  บาท 
3. โครงการอบรมหมอประจ าหมูํบ๎านในพระราชประสงค์   
งบประมาณ  6,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 208 ล าดับที่ 5   
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 570,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 565,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 565,000 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 396,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาล แผนงาน 

สังคมสงเคราะห์ 
      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 159,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎าง แกํพนักงานจ๎างภารกิจและพนักงานจ๎าง

ทั่วไป ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎างภารกิจและพนักงาน
จ๎างทั่วไป ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
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งบด าเนินงาน รวม 5,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย 
งบรายจํายอื่น ๆ 

      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของหนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎าง 
 ในแผนงานสังคมและสงเคราะห์ 
 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,514,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,194,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,194,000 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 983,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎พนักงานเทศบาล ในแผนงานเคหะ 

และชุมชน 
      

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 42,000 บาท 

        เพ่ือจํายเป็นเงินประจ า ต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองชําง       

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 161,000 บาท 

        เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างพนักงานจ๎าง ในแผนงานเคหะและชุมชน       

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 8,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎างในแผนงานเคหะ 

และชุมชน 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 320,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให๎กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ 
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คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนท าการนอกเวลาราชการของพนักงาน

เทศบาลและพนักงานจ๎าง 
      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํพนักงานเทศบาล  

ในแผนงานเคหะและชุมชน 
      

   
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตําง ๆ เชํน คําจ๎างเหมาท าความสะอาด
อาคารส านักงานและจํายเป็นคําแรงงานท าของหรือคําบริการ
ตําง ๆ เชํน คําถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือ หรือเข๎าปกหนังสือ  
คําซักฟอก คําก าจัดสิ่งปฏิกูล คําระวางบรรทุก คําเชําทรัพย์สิน 
(ยกเว๎นคําเชําบ๎าน) คําโฆษณาและเผยแพรํ (รายจํายเกี่ยวกับ 
การจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํขําวทางวิทยุ กระจายเสียง 
โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตําง ๆ) คําธรรมเนียม 
ตําง ๆ คําเบี้ยประกัน คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
คําจ๎างเหมาบริการ คําจ๎างแรงงาน คําติดตั้งไฟฟูา คําจ๎างเหมา
แรงงาน คําจ๎างเหมารถรับจ๎าง คําจ๎างเหมาท าปูายและอ่ืน ๆ 

      

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย 
งบรายจํายอื่น ๆ 

      

    

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล  
พนักงานจ๎าง กองชําง เชํน คําลงทะเบียน คําที่พัก คําพาหนะ  
คําเบี้ยเลี้ยง และอ่ืน ๆ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ๎าง กองชําง เชํน คําลงทะเบียน คําท่ีพัก  
คําพาหนะ คําเบี้ยเลี้ยง และอ่ืน ๆ 

      

    
คําใช๎จํายในการวางผังเมืองชุมชนเทศบาลต าบลบะหว๎า จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการวางผังเมืองชุมชนเทศบาลต าบล 
บะหว๎า 
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คํารังวัดตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์ จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคํารังวัดตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์ภายใน

ต าบลบะหว๎า 
      

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎งาน
ได๎ตามปกติ กรณีเป็นการจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของและคําแรงงาน   
ให๎จํายจากคําใช๎สอย  สํวนกรณีท่ีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็น
ผู๎ด าเนินการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให๎ปฏิบัติ ดังนี้       
(1)  คําจ๎างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให๎จํายจากคําใช๎สอย 
(2)  คําสิ่งของที่ซื้อมาใช๎ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎จํายจาก 
คําวัสดุ 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งาน 
ไมํยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
อันสั้น  เชํน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ได๎จากการซื้อ
หรือการจ๎างพิมพ์ เป็นต๎น รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษ ี 
คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ 
ใช๎งานไมํยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เชํน อุปกรณ์บันทึกข๎อมูล อุปกรณ์
เพ่ิมเติม ฯลฯ รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือ
ตํอชุดไมํเกิน 20,000  บาท 
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3. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
4. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษ ี  
คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 155,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 155,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย 
งบรายจํายอื่น ๆ 

      

    

การสงเคราะห์ครอบครัว/ประชาชน ผู๎มีรายได๎น๎อย ผู๎ด๎อยโอกาส  
ผู๎ไร๎ที่พ่ึง เกษตรกร เกษตรกรผู๎มีรายได๎น๎อย และประชาชน 
ผู๎ได๎รับความเดือดร๎อน 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือชํวยเหลือด๎านการเงินหรือสิ่งของหรือการสํงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต หรือการชํวยเหลือกรณีอ่ืนๆ ในการสงเคราะห์
ครอบครัว/ประชาชนผู๎มีรายได๎น๎อย ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ไร๎ที่พ่ึง 
เกษตรกร เกษตรกรผู๎มีรายได๎น๎อย และประชาชนผู๎ได๎รับ 
ความเดือดร๎อน ในกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไมํเข๎าขํายภัยพิบัติ ในพ้ืนที่
ต าบลบะหว๎า 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่  218 ล าดับที่  16 

      

    
คําใช๎จํายฝึกอบรมอาชีพให๎แกํผู๎ผํานการบ าบัดฟ้ืนฟูผู๎ติดยาเสพติด จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายฝึกอบรมอาชีพให๎แกํผู๎ผํานการบ าบัดฟ้ืนฟู
ผู๎ติดยาเสพติด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่  263 ล าดับที่  1 
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คําใช๎จํายส าหรับการบ าบัดฟ้ืนฟูผู๎ติดยาเสพติด จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายส าหรับการบ าบัดฟ้ืนฟูผู๎ติดยาเสพติด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่  263 ล าดับที่  2 

      

    
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎พิการและผู๎ดูแลผู๎พิการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎พิการ 
และผู๎ดูแลผู๎พิการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไข
เพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่  215 ล าดับที่  7 

      

    
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไข
เพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่  215 ล าดับที่  8 

      

    
โครงการสํงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่  215 ล าดับที่  9 

      

    
โครงการสํงเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการสํงเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไข
เพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่  216 ล าดับที่  10 
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โครงการอบรมอาชีพและสํงเสริมอาชีพให๎ราษฎรมีอาชีพเสริมเพ่ือ
เพ่ิมรายได๎โครงการระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ อปท. 
โครงการอบรมปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด และโครงการอ่ืน ๆ 
ตามนโยบายรัฐบาล 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายตามโครงการอบรมอาชีพและสํงเสริมอาชีพให๎ราษฎร 
มีอาชีพเสริม เพ่ือเพ่ิมรายได๎โครงการระดับครัวเรือน ระดับชุมชน 
และระดับ อปท. โครงการอบรมปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
และโครงการอ่ืน ๆ ตามนโยบายรัฐบาล 
 

      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย 
งบรายจํายอื่น ๆ 

      

    
คําใช๎จํายในโครงการสํงเสริมให๎แขํงขันกีฬาทุกระดับ จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการสํงนักกีฬาเข๎าแขํงขันกีฬาทุกระดับ
และจัดหาอุปกรณ์กีฬาส าหรับสํงเสริมให๎เยาวชน นักกีฬา 
ทุกกระดับ เลํนกีฬา เพ่ือหํางไกลยาเสพติด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
จัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬา และการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไข
เพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่  207 ล าดับที่  4 

      

    
โครงการจัดการแขํงขันกีฬาต๎านภัยยาเสพติดต าบลบะหว๎า  
ประจ าปี 2565 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการแขํงขันกีฬาต๎านภัยยาเสพติด
ต าบลบะหว๎า ประจ าปี  2565 
 
 

      

119



- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
จัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬา และการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไข
เพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่  206 ล าดับที่  2 
 

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 10,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานตําง ๆ ซึ่งเป็นวันส าคัญ 
ทางศาสนาประเพณีท๎องถิ่น และวันส าคัญของราชการตําง ๆ  
 

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานก่อสร้าง รวม 6,604,700 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,510,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,510,000 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 803,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎พนักงานเทศบาล ต าแหนํง นายชํางโยธา, 
นายชํางเขียนแบบ, เจ๎าพนักงานประปา และต าแหนํงอ่ืนๆ  
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 660,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างพนักงานจ๎าง ต าแหนํง ผู๎ชํวยนายชํางโยธา,
ผู๎ชํวยนายชํางไฟฟูา,และพนักงานผลิตน้ าประปา และต าแหนํง
อ่ืน ๆ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 47,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง 
ต าแหนํง ผู๎ชํวยนายชํางไฟฟูา , และพนักงานผลิตน้ าประปา  
และต าแหนํงอ่ืน ๆ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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งบด าเนินงาน รวม 1,049,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให๎กับ

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ 
      

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนท าการนอกเวลาราชการของพนักงาน

เทศบาลและพนักงานจ๎าง 
      

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 36,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านพนักงานเทศบาลในแผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 
      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํพนักงานเทศบาล  

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
      

   
ค่าใช้สอย รวม 478,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 268,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างแรงงานบุคคลภายนอกให๎ท างานอยํางใด 
อยํางหนึ่ง หรือจ๎างเหมาแรงงานตําง ๆ ตามความจ าเป็นของ 
กองชําง และงานเกี่ยวข๎องอ่ืน ๆ 

      

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย 
งบรายจํายอื่น ๆ 

      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล  
พนักงานจ๎าง และบุคคลผู๎ได๎รับค าสั่งให๎เดินทางไปราชการ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ๎าง และบุคคลผู๎ได๎รับค าสั่งให๎เดินทางไป
ราชการ เชํน คําลงทะเบียน คําท่ีพักคําพาหนะ คําเบี้ยเลี้ยง 
และอ่ืน ๆ 
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คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษา ซํอมแซม ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน
อ่ืน ๆ เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ กรณีเป็นการจ๎างเหมา 
ทั้งคําสิ่งของและคําแรงงาน  ให๎จํายจากคําใช๎สอย  สํวนกรณีท่ี
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นผู๎ด าเนินการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเองให๎ปฏิบัติ ดังนี้       
(1)  คําจ๎างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให๎จํายจากคําใช๎สอย 
(2)  คําสิ่งของที่ซื้อมาใช๎ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎จํายจาก 
คําวัสดุ 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 505,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ 
ใช๎งานไมํยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เชํน ฟิวส์ สายไฟฟูา และอ่ืน ๆ รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษ ี  
คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 

      

   
วัสดุกํอสร๎าง จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งาน 
ไมํยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
อันสั้น เชํน ปูน อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กรวดทราย ตะปู กระเบื้อง
สังกะสี เหล็กเส๎น สีทาไม๎ ทํอน้ าบาดาล ทํอน้ าและอุปกรณ์
ประปา ทํอตําง ๆ และอ่ืน ๆ ซึ่งใช๎ในการปฏิบัติงาน รวมถึง
รายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
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3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษ ี  
คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  รายจํายเพื่อให๎ได๎มา 
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช๎งานไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เชํน ฟิล์ม ล๎าง อัดขยายรูป  รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน คําขนสํง คําภาษี   
คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอ่ืน รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมอีายุการใช๎งานไมํยืนนาน 
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เชํน ทราย หิน กรองน้ า สารส๎ม ปูนขาว คลอรีน มิเตอร์น้ า  
มิเตอร์ไฟ และอ่ืน ๆ ซึ่งใช๎ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ รวมถึงรายจําย
ดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษ ี  
คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 

      

  
งบลงทุน รวม 4,045,700 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 145,700 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)  
ขนาด 18,000 บีทียู 

จ านวน 59,200 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 

(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ  
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29,600 บาท เป็นเงิน  59,200 บาท  คุณลักษณะดังนี้  
    เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)  
ขนาด 18,000 บีทียู  
    1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไมํต่ ากว่ า  18,000 บีทียู  
แบบแยกสํวน  
    2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมคําติดตั้ง 
    3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็น 
ขนาดไมํเกิน 40,000 บีทียู ต๎องได๎รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5 
    4) ต๎องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด  
ทั้งหนํวยสํงความเย็นและหนํวยระบายความร๎อนจากโรงงาน
เดียวกัน 
    5) มีความหนํวงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
    6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจากข๎อ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด๎านราคาแล๎ว เพ่ือเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีคําประสิทธิภาพ 
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวํา 
    7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
      (1) แบบแยกสํวน ประกอบด๎วยอุปกรณ์  ดังนี้  
          สวิตช์  1  ตัว  
          ทํอทองแดงไปกลับหุ๎มฉนวนยาว  4  เมตร  
          สายไฟยาวไมํเกิน  15  เมตร 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 348  ล าดับที่ 46 
(เป็นราคาจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ 
ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563) 
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ครุภัณฑ์การเกษตร       

    
เครื่องปั้มแชํดูดโคลน จ านวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องปั้มแชํดูดโคลน  
ขนาดมอเตอร์ 0.5 แรงม๎า ขับเคลื่อนด๎วยไฟฟูา 220 โวลต ์ 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท เพ่ือน ามาท าความสะอาด 
ถังน้ าประปาที่อยูํในความรับผิดชอบ ของเทศบาลต าบลบะหว๎า 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่  247  ล าดับที่  12 
(เป็นราคาจัดซื้อตามท๎องตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากครุภัณฑ์ 
ที่จัดซื้อไมํมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

      

    
ซับเมิร์สสูบน้ า (Submerse) จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องซับเมิร์สสูบน้ า (Submerse)  ขนาด
มอเตอร์ 1.5 แรงม๎า ขับเคลื่อนด๎วยไฟฟูา 220 โวลต ์สํงน้ าสูง 
ไมํน๎อยกวํา  36 เมตร จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท   
เพ่ือน ามาใช๎ในระบบประปาที่อยูํในความรับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลบะหว๎า 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่  366  ล าดับที่  1 
(เป็นราคาจัดซื้อตามท๎องตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากครุภัณฑ์ 
ที่จัดซื้อไมํมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

      

   
ครุภัณฑ์กํอสร๎าง       

    
แบบหลํอลูกปูน ขนาด 15X15X15 เซนติเมตร จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อแบบหลํอลูกปูน 

ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร เพ่ือน ามาเก็บตัวอยํางปูน 
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จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท เพ่ือท าการทดสอบหาแรงอัด 
ส าหรับโครงการที่ใช๎คอนกรีตเป็นสํวนผสม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่  247  ล าดับที่  12 
(เป็นราคาจัดซื้อตามท๎องตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากครุภัณฑ์ 
ที่จัดซื้อไมํมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

    
ไฟเบอร์ตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว จ านวน 5,500 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อไฟเบอร์ตัดเหล็ก 14 นิ้ว ก าลังไฟ 
2,000 วัตต์ ความเร็วรอบ 3,800 รอบ/นาที  จ านวน 
1 เครื่อง ๆ ละ  5,500 บาท เพ่ือน ามาตัดเหล็กและซํอมบ ารุง
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่อยูํในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบะหว๎า 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่  247  ล าดับที่  12 
(เป็นราคาจัดซื้อตามท๎องตลาดในปัจจุบันเนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ
ไมํมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

      

   
ครุภัณฑ์โรงงาน       

    
แย็ก สวํานเจาะปูน สกัดไฟฟูา จ านวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ แย็ก สวํานเจาะปูน สกัดไฟฟูา  
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 6,000  บาท น้ าหนัก 19.5 กิโลกรัม  
รุํน  65 แอมป์ ก าลังไฟฟูา 3,500 วัตต์ ขับเคลื่อนด๎วยไฟฟูา  
220  โวลต์ เพ่ือน ามาเจาะปูน สกัดปูน กิจกรรมซํอมบ ารุงที่อยูํ 
ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบะหว๎า  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
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รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่  371 ล าดับที่  16 
(เป็นราคาจัดซื้อตามท๎องตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากครุภัณฑ์ 
ที่จัดซื้อไมํมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

    
สวํานโรตารี ่(ไร๎สาย) จ านวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อสวํานโรตารี่ (ไร๎สาย)  ใช๎ไฟจากแบตเตอรี่ 
ไมํน๎อยกวํา 12 โวลต ์จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท  
เพ่ือน ามา เจาะปูน เจาะเหล็ก กระแทก และสกัด กิจการ 
ซํอมบ ารุงที่อยูํในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบะหว๎า 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่  371 ล าดับที่  16 
(เป็นราคาจัดซื้อตามท๎องตลาดในปัจจุบันเนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ
ไมํมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

      

   
ครุภัณฑ์อ่ืน       

    
เครื่องปั้มลม จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําเครื่องปั้มลม  ขนาดถัง 100 ลิตร ขนาดมอเตอร์ 
2 แรงม๎า ขับเคลื่อนด๎วยไฟฟูา 220 โวลต์ จ านวน  1 เครื่อง ๆ ละ 
15,000 บาท เพ่ือน ามาเปุาล๎างทํอสํงน้ าระบบประปา กิจกรรม 
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการซํอมบ ารุงที่อยูํในความรับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลบะหว๎า 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่  247  ล าดับที่  12 
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(เป็นราคาจัดซื้อตามท๎องตลาดในปัจจุบันเนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ
ไมํมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,900,000 บาท 

   
คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปการ       

    

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยข๎าง 
วัดจอมแจ๎ง) บ๎านบะหว๎า หมูํที่ 2 ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย 
จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 102,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอย 
ข๎างวัดจอมแจ๎ง) บ๎านบะหว๎า หมูํที่ 2 ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศ
อ านวย จังหวัดสกลนคร งานกํอสร๎างผิวจราจร ขนาดกว๎าง 3.00  
เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร๎อมลงลูกรังไหลํทาง
กว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา  
171.00 ตารางเมตร ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์กํอนด าเนินงาน 
จ านวน 1 ปูาย และติดตั้งปูายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20x2.40 
เมตร จ านวน 1 ปูาย กํอสร๎างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว๎า
ก าหนด แบบเลขที่ 71/2564 ก าหนดแล๎วเสร็จ 60 วัน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไขเพ่ิมเติม  
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
 2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 273 ล าดับที่ 28 

      

    

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยบ๎านนางกง 
ฝูงพิลา ถึงบ๎านนางวราภรณ์ ฝูงพิลา) บ๎านวังมํวง หมูํที่ 8 ต าบล 
บะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 184,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณ
ซอยบ๎านนางกง ฝูงพิลา ถึงบ๎านนางวราภรณ์ ฝูงพิลา) บ๎านวังมํวง 
หมูํที่ 8 ต าบลบะหว๎าอ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  
งานกํอสร๎างผิวจราจร ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร๎อมลงลูกรังไหลํทางกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.20 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 309.00 ตารางเมตร ติดต้ัง

      

128



ปูายประชาสัมพันธ์กํอนด าเนินงาน จ านวน 1 ปูาย และติดตั้ง 
ปูายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ปูาย 
กํอสร๎างตามแบบเทศบาลต าบล  บะหว๎าก าหนด แบบเลขที ่
75/2564 ก าหนดแล๎วเสร็จ 60 วัน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไขเพ่ิมเติม  
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
 2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 275 ล าดับที่ 34 

    

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (บริเวณซอยบ๎าน 
นายจันทร์ศรี ปฎิโยพันธ์ ถึง น.ส.ละอองดาว เพ่ือนใบลี) บ๎านวังมํวง 
หมูํที่ 1 ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 146,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยบ๎าน
นายจันทร์ศรี ปฎิโยพันธ์ ถึง น.ส.ละอองดาว เพ่ือนใบลี)  
บ๎านวังมํวง หมูํที่ 1  ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร งานกํอสร๎างผิวจราจรขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
56.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร๎อมลงลูกรังไหลํทางกว๎างเฉลี่ย
ข๎างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 226.00  
ตารางเมตร ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์กํอนด าเนินงาน จ านวน 
1 ปูาย และติดตั้งปูายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร  
จ านวน 1 ปูาย กํอสร๎างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว๎า
ก าหนด แบบเลขที่ 69/2564 ก าหนดแล๎วเสร็จ 60 วัน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไขเพ่ิมเติม  
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 273 ล าดับที่ 27 
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โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยหมอล าซิ่ง  
ถึงบ๎านนายสวรรค์)  บ๎านบะยาวน๎อย หมูํที่ 5  ต าบลบะหว๎า อ าเภอ
อากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 188,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอย 
หมอล าซิ่ง ถึงบ๎านนายสวรรค์) บ๎านบะยาวน๎อย หมูํที่ 5 ต าบล 
บะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร งานกํอสร๎าง 
ผิวจราจรขนาดกว๎าง 3.00 เมตร ยาว 107.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร พร๎อมลงลูกรังไหลํทางกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 321.00 ตารางเมตร ติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์กํอนด าเนินงาน จ านวน 1 ปูาย และติดตั้ง 
ปูายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน  1 ปูาย  
กํอสร๎างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว๎าก าหนด แบบเลขที่ 
68/2564 ก าหนดแล๎วเสร็จ 60 วัน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
 2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 274 ล าดับที่ 31 

      

    

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส๎นทางตํอทางเข๎าเมรุ  
ปุาช๎า) บ๎านบะหว๎า หมูํที่ 7 ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย 
จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส๎นทางตํอ
ทางเข๎าเมรุ ปุาช๎า) บ๎านบะหว๎า หมูํที่ 7  ต าบลบะหว๎า อ าเภอ
อากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร งานกํอสร๎างผิวจราจร ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร๎อม 
ลงลูกรังไหลํทางกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวํา 244.00 ตารางเมตร ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ 
กํอนด าเนินงาน จ านวน 1 ปูาย และติดตั้งปูายเหล็กโครงการ 
ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ปูาย กํอสร๎างตามแบบเทศบาล
ต าบลบะหว๎าก าหนด แบบเลขที่  77/2564 ก าหนดแล๎วเสร็จ 
60 วัน 

      

130



- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไขเพ่ิมเติม  
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 275 ล าดับที่ 33 

    

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส๎นทางนายสมาน- 
แมํแนบเนียน) บ๎านสี่แยกบริบูรณ์ หมูํที่ 6 ต าบลบะหว๎า อ าเภอ
อากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 135,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส๎นทาง 
นายสมาน-แมํแนบเนียน) บ๎านสี่แยกบริบูรณ์ หมูํที ่6 ต าบล 
บะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร งานกํอสร๎าง 
ผิวจราจรขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร 
ไมํน๎อยกวํา 220.00 ตารางเมตร ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ 
กํอนด าเนินงาน จ านวน 1 ปูาย และติดตั้งปูายเหล็กโครงการ 
ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ปูาย กํอสร๎างตามแบบเทศบาล
ต าบลบะหว๎าก าหนด แบบเลขที่ 74/2564 ก าหนดแล๎วเสร็จ  
60 วัน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไขเพ่ิมเติม  
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
 2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 274 ล าดับที่ 32 

      

    

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส๎นทางบ๎านน๎อย 
สระพังทอง) บ๎านบะหว๎า หมูํที่ 9 ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย 
จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส๎นทางบ๎านน๎อย
สระพังทอง) บ๎านบะหว๎า หมูํที ่9 ต าบลบะหว๎าอ าเภออากาศ
อ านวย จังหวัดสกลนคร งานกํอสร๎างผิวจราจร ขนาดกว๎าง 
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4.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร๎อมลงลูกรัง 
ไหลํทางกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร 
ไมํน๎อยกวํา 244.00 ตารางเมตร ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ 
กํอนด าเนินงาน จ านวน 1 ปูาย และติดตั้งปูายเหล็กโครงการ 
ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ปูาย กํอสร๎างตามแบบเทศบาล
ต าบลบะหว๎าก าหนด แบบเลขที่ 76/2564 ก าหนดแล๎วเสร็จ 
60 วัน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไขเพ่ิมเติม  
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาล ต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 275 ล าดับที่ 35 

    

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส๎นทางสายทุํงนา)  
บ๎านเมํนน๎อย หมูํที่ 4 ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร 

จ านวน 249,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส๎นทาง 
สายทุํงนา) บ๎านเมํนน๎อย หมูํที ่4 ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศ
อ านวย จังหวัดสกลนคร งานกํอสร๎างผิวจราจรขนาดกว๎าง 
5.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหลํทางลูกรัง 
ข๎างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 410.00  
ตารางเมตร ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์กํอนด าเนินงาน 
จ านวน 1 ปูาย และติดตั้งปูายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20x2.40 
เมตร จ านวน 1 ปูาย กํอสร๎างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว๎า
ก าหนด แบบเลขที่ 73/2564 ก าหนดแล๎วเสร็จ 60 วัน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไขเพ่ิมเติม  
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 274 ล าดับที่ 30 
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โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส๎นทางออกบ๎านคึม) 
บ๎านบะยาวใหญํ หมูํที่ 3 ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส๎นทางออก
บ๎านคึม) บ๎านบะยาวใหญํ หมูํที ่3 ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศ
อ านวย จังหวัดสกลนคร งานกํอสร๎างผิวจราจรขนาดกว๎าง  
5.00 เมตร ยาว 49.70 เมตร หนา 0.15 เมตร พร๎อมลงลูกรังไหลํ
ทางกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 
248.50 ตารางเมตร ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์กํอนด าเนินงาน 
จ านวน 1 ปูาย และติดตั้งปูายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20x2.40 
เมตร จ านวน 1 ปูาย กํอสร๎างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว๎า
ก าหนด แบบเลขที่ 72/2564 ก าหนดแล๎วเสร็จ 60 วัน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไขเพ่ิมเติม  
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 274 ล าดับที่ 29 

      

    

โครงการกํอสร๎างวางรางระบายน้ าพร๎อมฝาปิด คสล.ส าเร็จรปู 
(บริเวณถนนข๎างวัดจอมแจ๎ง) บ๎านบะหว๎า หมูํที่ 2 ต าบลบะหว๎า 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 346,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างวางรางระบายน้ าพร๎อมฝาปิด คสล.
ส าเร็จรูป (บริเวณถนนข๎างวัดจอมแจ๎ง) บ๎านบะหว๎า หมูํที ่2 
ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  
     จุดที ่1 เส๎น รพ.สต.ขนาดรางระบายน้ า คสล.ส าเร็จรูป  
ขนาดกว๎าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ความยาวรวมไมํน๎อยกวํา  
77.00 เมตร  
      จุดที ่2 เส๎นข๎างบ๎านพํอลวง ขนาดรางระบายน้ า คสล. 
ส าเร็จรูป ขนาดกว๎าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาวรวม 
ไมํน๎อยกวํา 121.00 เมตร 
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      ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์กํอนด าเนินงาน จ านวน 1 ปูาย และ
ติดตั้งปูายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ปูาย
กํอสร๎างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว๎าก าหนด แบบเลขที่ 
79/2564 ก าหนดแล๎วเสร็จ 60 วัน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไขเพ่ิมเติม  
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
 2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 287 ล าดับที่ 67 

    

โครงการกํอสร๎างวางรางระบายน้ าพร๎อมฝาปิด คสล.ส าเร็จรปู 
(บริเวณสามแยกบ๎านวทันยู ทุมลี) บ๎านวังมํวง หมูํที่ 1 ต าบลบะหว๎า 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 204,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างวางรางระบายน้ าพร๎อมฝาปิด คสล.
ส าเร็จรูป (บริเวณสามแยกบ๎านวทันยู ทุมลี) บ๎านวังมํวง หมูํที่ 1  
ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร งานกํอสร๎าง
วางรางระบายน้ า คสล.ส าเร็จรูป ขนาดกว๎าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 
เมตร ความยาวรวมไมํน๎อยกวํา 84.00 เมตร ติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์กํอนด าเนินงาน จ านวน 1 ปูาย และติดตั้ง 
ปูายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน  1 ปูาย 
กํอสร๎างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว๎าก าหนด แบบเลขที่ 
70/2564 ก าหนดแล๎วเสร็จ 45 วัน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
 2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาล ต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 287 ล าดับที่ 66 
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โครงการกํอสร๎างวางรางระบายน้ าพร๎อมฝาปิด คสล.ส าเร็จรปู 
(บริเวณสี่แยกข๎างวัดด๎านทิศตะวันตก) บ๎านวังมํวง หมูํที่ 8 ต าบล 
บะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 166,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างวางรางระบายน้ าพร๎อมฝาปิด คสล.
ส าเร็จรูป (บริเวณสี่แยกข๎างวัดด๎านทิศ-ตะวันตก) บ๎านวังมํวง  
หมูํที่ 8 ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  
งานกํอสร๎างวางรางระบายน้ า คสล.ส าเร็จรูป ขนาดกว๎าง  
0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ความยาวรวมไมํน๎อยกวํา  78.00 
เมตร ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์กํอนด าเนินงาน จ านวน 1 ปูาย 
และติดตั้งปูายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 
1 ปูาย กํอสร๎างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว๎าก าหนด   
แบบเลขที่ 78/2564 ก าหนดแล๎วเสร็จ 45 วัน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
 2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 289 ล าดับที่ 73 

      

   
คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการกํอสร๎างถังพักน้ าระบบประปาแบบผิวดิน บ๎านบะหว๎า  
หมูํที่ 7 ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 341,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถังพักน้ าระบบประปาแบบผิวดิน  
บ๎านบะหว๎า หมูํที่ 7 ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย  
จังหวัดสกลนคร โดยท าการกํอสร๎างถังพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 3.00x15.00x2.50 เมตร พร๎อมติดตั้งประตูน้ า พีวีซีขนาด 
3 นิ้ว เพ่ือระบายตะกอนและจํายน้ า จ านวน 5 จุด ติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์กํอนด าเนินงาน จ านวน 1 ปูาย และติดตั้ง 
ปูายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ปูาย 
กํอสร๎างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว๎าก าหนด แบบเลขที่ 
54/2564 ก าหนดแล๎วเสร็จ 60 วัน 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไขเพ่ิมเติม  
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 270 ล าดับที่ 18 

    
โครงการกํอสร๎างหอถังระบบประปา บ๎านสี่แยกบริบูรณ์ หมูํที่ 6 
ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 257,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างหอถังระบบประปา บ๎านสี่แยกบริบูรณ์  
หมูํที่ 6 ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศ-อ านวย จังหวัดสกลนคร  
โดยท าการกํอสร๎างโครงสร๎างเหล็กรองรับถังน้ าและทาสีกันสนิม 
ติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,500 ลิตร จ านวน 4 ใบ และติดตั้ง
ระบบทํอพร๎อมอุปกรณ์ พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ 
กํอนด าเนินงาน จ านวน 1 ปูาย และติดตั้งปูายเหล็กโครงการ  
ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ปูาย กํอสร๎างตามแบบ
มาตรฐานส านักทรัพยากรน้ าเขต 10 แบบเลขที่ 3412010 
ก าหนดแล๎วเสร็จ 60 วัน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไขเพ่ิมเติม  
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 270 ล าดับที่ 18 

      

    
โครงการขยายเขตทํอน้ าประปา บ๎านบะยาวน๎อย หมูํที่ 5 ต าบล 
บะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 85,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินการขยายเขตทํอน้ าประปา  
บ๎านบะยาวน๎อย หมูํที่ 5 ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย  
จังหวัดสกลนคร โดยท าการวางทํอประปา ขนาดทํอ PVC ขนาด
เส๎นผํานศูนย์กลาง 2 นิ้วความยาวรวมไมํน๎อยกวํา 700.00 เมตร  
กํอสร๎างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว๎าก าหนด แบบเลขที่ 
67/2564 ก าหนดแล๎วเสร็จ 45 วัน 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไขเพ่ิมเติม  
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
 2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 269 ล าดับที่ 17 

    

โครงการขุดเจาะบํอบาดาลพร๎อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าบาดาล  
บ๎านสี่แยกบริบูรณ์ หมูํที่ 6 ต าบลบะหว๎า  อ าเภออากาศอ านวย 
จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 230,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําขุดเจาะบํอบาดาลพร๎อมติดตั้งเครื่องสูบน้ า
บาดาล บ๎านสี่แยกบริบูรณ์ หมูํที่ 6 ต าบลบะหว๎า  อ าเภออากาศ 
อ านวย จังหวัดสกลนคร โดยท าการขุดเจาะบํอบาดาลพร๎อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ าบาดาลแบบจมใต๎น้ า ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม๎า  
พร๎อมอุปกรณ์ ความลึก 43-100 เมตร ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 
6 นิ้ว เทพ้ืนคอนกรีตปากบํอ 1.00x1.00x0.10 เมตร ติดต้ัง 
ปูายประชาสัมพันธ์กํอนด าเนินงาน จ านวน 1 ปูาย และติดตั้ง 
ปูายเหล็กโครงการ ขนาด1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ปูาย 
ตามแบบเทศบาลต าบลบะหว๎าก าหนด แบบเลขที่ 50/2564 
ก าหนดแล๎วเสร็จ 45 วัน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไขเพ่ิมเติม  
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 272 ล าดับที่ 25 

      

   
คําปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง       

    
โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังภายในต าบลบะหว๎า เขต 2 
ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 347,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังภายในต าบล 
บะหว๎า เขต 2 ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร  
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      สายที่ 1 ถนนสายโคกมืด ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแตํงกว๎าง  
5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่ 
ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 12,500.00 ตารางเมตร  
      สายที่ 2 ถนนสายบะยาวน๎อยกุดน้ าขุํน ผิวจราจรลูกรัง 
ปรับเกรดแตํงกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 7,250.00  
ตารางเมตร 
      สายที่ 3 ถนนสายหนองหมากเก็น ผิวจราจรลูกรังปรับเกรด
แตํงกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 11,250.00 ตารางเมตร  
      สายที่ 4 ถนนสายหนองโน ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแตํง
กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 830.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 4,150.00 ตารางเมตร  
      รวมระยะทางด าเนินการ 7,030.00 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร 
ไมํน๎อยกวํา 35,150.00 ตารางเมตร ลงทํอคอนกรีตเสริมเหล็ก 
มอก. ชั้น 3 ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 50 ทํอน 
พร๎อมปรับเกรดให๎เรียบร๎อย ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์กํอน
ด าเนินงาน จ านวน 1 ปูาย และติดตั้งปูายเหล็กโครงการ ขนาด 
1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ปูาย กํอสร๎างตามแบบเทศบาลต าบล 
บะหว๎าก าหนด แบบเลขที่ 81/2564 ก าหนดแล๎วเสร็จ 60 วัน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไขเพ่ิมเติม  
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 264 ล าดับที่ 2 

    
โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังภายในต าบลบะหว๎า เขต 1 
ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 365,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังภายในต าบล 
บะหว๎า เขต 1 ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร  
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    สายที ่1 ถนนสายดอนกลาง ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแตํงกว๎าง 
5.00 เมตร ยาว 2,720.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือพ้ืนที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 13,600.00 ตารางเมตร  
     สายที ่2 ถนนสายหนองสิบสลึง ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแตํง
กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 1,930.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 9,650.00 ตารางเมตร  
    สายที ่3 ถนนสายหนองสโน ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแตํงกว๎าง 
5.00 เมตร ยาว 1,220.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือพ้ืนที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 6,100.00 ตารางเมตร  
    สายที ่4  ถนนสายหนองผักข้ีขม ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแตํง
กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 5,000.00 ตารางเมตร 
    รวมระยะทางด าเนินการ 6,870.00 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร 
ไมํน๎อยกวํา 34,350.00 ตารางเมตร ลงทํอคอนกรีตเสริมเหล็ก 
มอก. ชั้น 3 ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 44 ทํอน 
พร๎อมปรับเกรดให๎เรียบร๎อย ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์กํอน
ด าเนินงาน จ านวน 1 ปูาย และติดตั้งปูายเหล็กโครงการ ขนาด 
1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ปูาย กํอสร๎างตามแบบเทศบาล
ต าบลบะหว๎าก าหนด แบบเลขที่ 80/2564 ก าหนดแล๎วเสร็จ 
60 วัน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไขเพ่ิมเติม  
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
 2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 264 ล าดับที่ 2 

    
โครงการปรับปรุงระบบประปาโรงสีข๎าวกล๎อง บ๎านบะหว๎า หมูํที่ 9 
ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 54,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินการปรับปรุงระบบประปาโรงสี 
ข๎าวกล๎อง บ๎านบะหว๎า หมูํที ่9 ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศ
อ านวย จังหวัดสกลนคร โดยท าการปรับปรุงโครงสร๎างเหล็ก 
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รองรับถังน้ าและทาสีกันสนิม ติดต้ังไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 
ลิตร จ านวน 4 ใบ และติดตั้งตู๎ควบคุมไฟฟูาอัตโนมัติพร๎อม
อุปกรณ์ กํอสร๎างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว๎าก าหนด  
แบบเลขที่ 65/2564 ก าหนดแล๎วเสร็จ  45 วัน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไขเพ่ิมเติม  
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 267 ล าดับที่ 11 

    

โครงการปรับปรุงระบบประปาศูนย์สํงเสริมและจัดสวัสดิการสังคม
ชุมชนบะหว๎า บ๎านบะหว๎า  หมูํที่ 9 ต าบลบะหว๎า อ าเภออากาศ
อ านวย จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 51,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงระบบประปาศูนย์สํงเสริมและจัด
สวัสดิการสังคมชุมชนบะหว๎า บ๎านบะหว๎า หมูํที่ 9 ต าบลบะหว๎า 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร โดยท าการปรับปรุง
โครงสร๎างเหล็กรองรับถังน้ าและทาสีกันสนิม ติดตั้งตู๎ควบคุมไฟฟูา
อัตโนมัติพร๎อมอุปกรณ์ วางทํอพีวีซี ชั้น 8.5 ศก 1 1/2 นิ้ว   
ยาว 50 เมตร วางทํอสํงน้ าพีวีซี ชั้น 8.5 ศก 2 นิ้ว ยาว 120 เมตร 
กํอสร๎างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว๎าก าหนด แบบเลขที่ 
66/2564 ก าหนดแล๎วเสร็จ 45 วัน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไขเพ่ิมเติม  
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
 2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่ 267 ล าดับที่ 11 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย 
งบรายจํายอื่น ๆ 

      

    

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ของเทศบาลต าบลบะหว๎า หน๎าที่  239 ล าดับที่  2 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 33,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

160,000

เงินสารองจาย 300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,386,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,731,000

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

คาบารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

32,000

เงินชวยคาทาศพข้า
ราชการ/พนักงาน

20,000

เงินชวยคาทาศพ
พนักงานจ้าง

20,000

เงินสมทบกองทุน
บาเหน็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

692,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:52 หน้า : 1/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 33,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

160,000

เงินสารองจาย 300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,386,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,731,000

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

คาบารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

32,000

เงินชวยคาทาศพข้า
ราชการ/พนักงาน

20,000

เงินชวยคาทาศพ
พนักงานจ้าง

20,000

เงินสมทบกองทุน
บาเหน็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

692,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 2/38
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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
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตาบลบะหว้า

135,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจาตาแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,491,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตาบล

199,000

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

696,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 890,000 108,000 867,000 108,000 159,000 161,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,705,000 318,000 5,535,000 215,000 396,000 983,000

เงินประจาตาแหนง 168,000 42,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

127,000 68,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 3/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตาบลบะหว้า

135,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจาตาแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,491,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตาบล

199,000

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

696,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 660,000 2,953,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

803,000 12,955,000

เงินประจาตาแหนง 252,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

195,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 4/38
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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
ประจา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

72,000 12,000 71,000 12,000 10,000 8,000

เงินวิทยฐานะ 807,000

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 132,000 60,000 84,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 2,000 5,000 5,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

135,000 180,000 14,000 125,000 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

53,000 30,000 20,000 20,000

ค่าใช้สอย

คาบารุงรักษาและซอมแซม 170,000 120,000 30,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 694,000 528,000 600,000 100,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 5/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

47,000 232,000

เงินวิทยฐานะ 807,000

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 36,000 312,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 27,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

5,000 464,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

20,000 143,000

ค่าใช้สอย

คาบารุงรักษาและซอมแซม 200,000 520,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 268,000 2,190,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 6/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

การสงเคราะห์ครอบ
ครัว/ประชาชน ผู้มีราย
ได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ไร้ที่พึ่ง เกษตรกร 
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 
และประชาชนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน

30,000

คาใช้จายการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

45,000

คาใช้จายเตรียมรับเสด็จ 30,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงาน
เทศบาล

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 
กองชาง เชน คาลง
ทะเบียน คาที่พัก คา
พาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง 
และอื่น ๆ

10,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 7/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

การสงเคราะห์ครอบ
ครัว/ประชาชน ผู้มีราย
ได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ไร้ที่พึ่ง เกษตรกร 
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 
และประชาชนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน

30,000

คาใช้จายการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

45,000

คาใช้จายเตรียมรับเสด็จ 30,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงาน
เทศบาล

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 
กองชาง เชน คาลง
ทะเบียน คาที่พัก คา
พาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง 
และอื่น ๆ

10,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 8/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 
และบุคคลผู้ได้รับคาสั่ง
ให้เดินทางไปราชการ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000 5,000 5,000

คาใช้จายในการตรวจ
สอบคุณภาพน้าอุปโภค 
บริโภค

30,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 30,000

คาใช้จายในการวางผัง
เมืองชุมชนเทศบาล
ตาบลบะหว้า

60,000

คาใช้จายในโครงการวัน
เด็กแหงชาติ

10,000

คาใช้จายในโครงการสง
เสริมให้แขงขันกีฬา
ทุกระดับ

คาใช้จายในโครงการ
เสริมสร้างอนามัยเด็ก
เล็ก

10,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 9/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 
และบุคคลผู้ได้รับคาสั่ง
ให้เดินทางไปราชการ

10,000 10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

30,000

คาใช้จายในการตรวจ
สอบคุณภาพน้าอุปโภค 
บริโภค

30,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 30,000

คาใช้จายในการวางผัง
เมืองชุมชนเทศบาล
ตาบลบะหว้า

60,000

คาใช้จายในโครงการวัน
เด็กแหงชาติ

10,000

คาใช้จายในโครงการสง
เสริมให้แขงขันกีฬา
ทุกระดับ

50,000 50,000

คาใช้จายในโครงการ
เสริมสร้างอนามัยเด็ก
เล็ก

10,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 10/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายฝึกอบรม
อาชีพให้แกผู้ผานการ
บาบัดฟนฟูผู้ติดยาเสพ
ติด

10,000

คาใช้จายสาหรับการ
บาบัดฟนฟูผู้ติดยาเสพ
ติด

15,000

คารังวัดตรวจสอบที่ดิน
สาธารณประโยชน์

30,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาต้านภัยยาเสพติด
ตาบลบะหว้า ประจาป 
2565

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจา
เทศบาลตาบลบะหว้า

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลผู้
พิการ

20,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

20,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

20,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 11/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายฝึกอบรม
อาชีพให้แกผู้ผานการ
บาบัดฟนฟูผู้ติดยาเสพ
ติด

10,000

คาใช้จายสาหรับการ
บาบัดฟนฟูผู้ติดยาเสพ
ติด

15,000

คารังวัดตรวจสอบที่ดิน
สาธารณประโยชน์

30,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาต้านภัยยาเสพติด
ตาบลบะหว้า ประจาป 
2565

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจา
เทศบาลตาบลบะหว้า

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลผู้
พิการ

20,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

20,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

20,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 12/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมอาชีพ
เด็กและเยาวชน

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

2,184,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 13/38

154



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมอาชีพ
เด็กและเยาวชน

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

2,184,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

30,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 14/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและเสริม
สร้างคุณธรรม 
จริยธรรม สาหรับผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ้าง ประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

11,600

โครงการอบรมอาชีพ
และสงเสริมอาชีพให้
ราษฎรมีอาชีพเสริมเพื่อ
เพิ่มรายได้โครงการ
ระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน และระดับ อปท. 
โครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด และโครงการอื่น ๆ 
ตามนโยบายรัฐบาล

20,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 15/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและเสริม
สร้างคุณธรรม 
จริยธรรม สาหรับผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ้าง ประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

11,600

โครงการอบรมอาชีพ
และสงเสริมอาชีพให้
ราษฎรมีอาชีพเสริมเพื่อ
เพิ่มรายได้โครงการ
ระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน และระดับ อปท. 
โครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด และโครงการอื่น ๆ 
ตามนโยบายรัฐบาล

20,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 16/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ดังตอไปนี้
(1) คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการใน
ประเทศ
(2) คาลงทะเบียนฝึก
อบรม
(3) คาใช้จายในการ
ออกรับชาระภาษีนอก
สถานที่
(4) คาใช้จายในการ
ประชาสัมพันธ์ภาษี

20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 70,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 20,000 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 13,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 1,540,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 17/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ดังตอไปนี้
(1) คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการใน
ประเทศ
(2) คาลงทะเบียนฝึก
อบรม
(3) คาใช้จายในการ
ออกรับชาระภาษีนอก
สถานที่
(4) คาใช้จายในการ
ประชาสัมพันธ์ภาษี

20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 300,000 370,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 130,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 13,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,550,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 18/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

15,000

วัสดุสนาม 10,000

วัสดุสานักงาน 110,000 30,000 30,000

วัสดุอื่น 10,000 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

15,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 40,000

คาบริการไปรษณีย์ 7,000

คาไฟฟ้า 1,000,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์อื่น

เก้าอี้สานักงาน 12,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 19/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

15,000

วัสดุสนาม 10,000

วัสดุสานักงาน 170,000

วัสดุอื่น 100,000 130,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

15,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 40,000

คาบริการไปรษณีย์ 7,000

คาไฟฟ้า 1,000,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์อื่น

เก้าอี้สานักงาน 12,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 20/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สาหรับงานประมวล
ผล

22,000

เครื่องทาน้าร้อนน้าเย็น 16,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
18,000 บีทียู

เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู

159,200

เครื่องปัมแชดูดโคลน

เครื่องปัมลม

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

12,900 4,300

ซับเมิร์สสูบน้า 
(Submerse)

ตู้เก็บแฟ้ม 40 ชอง 12,000

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 8,500

โต๊ะประชุม 16,800

แบบหลอลูกปูน ขนาด 
15X15X15 เซนติเมตร

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 21/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สาหรับงานประมวล
ผล

22,000

เครื่องทาน้าร้อนน้าเย็น 16,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
18,000 บีทียู

59,200 59,200

เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู

159,200

เครื่องปัมแชดูดโคลน 8,000 8,000

เครื่องปัมลม 15,000 15,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

17,200

ซับเมิร์สสูบน้า 
(Submerse)

36,000 36,000

ตู้เก็บแฟ้ม 40 ชอง 12,000

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 8,500

โต๊ะประชุม 16,800

แบบหลอลูกปูน ขนาด 
15X15X15 เซนติเมตร

10,000 10,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 22/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ไฟเบอร์ตัดเหล็ก ขนาด 
14 นิ้ว

แย็ก สวานเจาะปูน สกัด
ไฟฟ้า

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ

1,092,000

สวานโรตารี่ (ไร้สาย)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณซอยข้างวัดจอม
แจ้ง) บ้านบะหว้า หมูที่ 
2 ตาบลบะหว้า อาเภอ
อากาศอานวย จังหวัด
สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 23/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ไฟเบอร์ตัดเหล็ก ขนาด 
14 นิ้ว

5,500 5,500

แย็ก สวานเจาะปูน สกัด
ไฟฟ้า

6,000 6,000

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ

1,092,000

สวานโรตารี่ (ไร้สาย) 6,000 6,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณซอยข้างวัดจอม
แจ้ง) บ้านบะหว้า หมูที่ 
2 ตาบลบะหว้า อาเภอ
อากาศอานวย จังหวัด
สกลนคร

102,000 102,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 24/38
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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

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณซอยบ้านนางกง 
ฝูงพิลา ถึงบ้านนาง
วราภรณ์ ฝูงพิลา) บ้าน
วังมวง หมูที่ 8 ตาบลบะ
หว้า อาเภออากาศ
อานวย จังหวัดสกลนคร

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณซอยบ้านนาย
จันทร์ศรี ปฎิโยพันธ์ ถึง 
น.ส.ละอองดาว เพื่อน
ใบลี) บ้านวังมวง หมูที่ 
1 ตาบลบะหว้า อาเภอ
อากาศอานวย จังหวัด
สกลนคร

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณซอยหมอลาซิ่ง 
ถึงบ้านนายสวรรค์) 
บ้านบะยาวน้อย หมูที่ 5 
 ตาบลบะหว้า อาเภอ
อากาศอานวย จังหวัด
สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 25/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณซอยบ้านนางกง 
ฝูงพิลา ถึงบ้านนาง
วราภรณ์ ฝูงพิลา) บ้าน
วังมวง หมูที่ 8 ตาบลบะ
หว้า อาเภออากาศ
อานวย จังหวัดสกลนคร

184,000 184,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณซอยบ้านนาย
จันทร์ศรี ปฎิโยพันธ์ ถึง 
น.ส.ละอองดาว เพื่อน
ใบลี) บ้านวังมวง หมูที่ 
1 ตาบลบะหว้า อาเภอ
อากาศอานวย จังหวัด
สกลนคร

146,000 146,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณซอยหมอลาซิ่ง 
ถึงบ้านนายสวรรค์) 
บ้านบะยาวน้อย หมูที่ 5 
 ตาบลบะหว้า อาเภอ
อากาศอานวย จังหวัด
สกลนคร

188,000 188,000
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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

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เส้นทางตอทางเข้าเมรุ 
ป่าช้า) บ้านบะหว้า หมู
ที่ 7 ตาบลบะหว้า 
อาเภออากาศอานวย 
จังหวัดสกลนคร

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เส้นทางนายสมาน-แม
แนบเนียน) บ้านสี่แยก
บริบูรณ์ หมูที่ 6 ตาบล
บะหว้า อาเภออากาศ
อานวย จังหวัดสกลนคร

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เส้นทางบ้านน้อยสระ
พังทอง) บ้านบะหว้า 
หมูที่ 9 ตาบลบะหว้า 
อาเภออากาศอานวย 
จังหวัดสกลนคร

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 27/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เส้นทางตอทางเข้าเมรุ 
ป่าช้า) บ้านบะหว้า หมู
ที่ 7 ตาบลบะหว้า 
อาเภออากาศอานวย 
จังหวัดสกลนคร

150,000 150,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เส้นทางนายสมาน-แม
แนบเนียน) บ้านสี่แยก
บริบูรณ์ หมูที่ 6 ตาบล
บะหว้า อาเภออากาศ
อานวย จังหวัดสกลนคร

135,000 135,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เส้นทางบ้านน้อยสระ
พังทอง) บ้านบะหว้า 
หมูที่ 9 ตาบลบะหว้า 
อาเภออากาศอานวย 
จังหวัดสกลนคร

150,000 150,000
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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

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เส้นทางสายทุงนา) 
บ้านเมนน้อย หมูที่ 4 
ตาบลบะหว้า อาเภอ
อากาศอานวย จังหวัด
สกลนคร

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เส้นทางออกบ้านคึม) 
บ้านบะยาวใหญ หมูที่ 3 
ตาบลบะหว้า อาเภอ
อากาศอานวย จังหวัด
สกลนคร

โครงการกอสร้างถังพัก
น้าระบบประปาแบบผิว
ดิน บ้านบะหว้า หมูที่ 7 
ตาบลบะหว้า อาเภอ
อากาศอานวย จังหวัด
สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 29/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เส้นทางสายทุงนา) 
บ้านเมนน้อย หมูที่ 4 
ตาบลบะหว้า อาเภอ
อากาศอานวย จังหวัด
สกลนคร

249,000 249,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เส้นทางออกบ้านคึม) 
บ้านบะยาวใหญ หมูที่ 3 
ตาบลบะหว้า อาเภอ
อากาศอานวย จังหวัด
สกลนคร

150,000 150,000

โครงการกอสร้างถังพัก
น้าระบบประปาแบบผิว
ดิน บ้านบะหว้า หมูที่ 7 
ตาบลบะหว้า อาเภอ
อากาศอานวย จังหวัด
สกลนคร

341,000 341,000
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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

โครงการกอสร้างวาง
รางระบายน้าพร้อมฝา
ปด คสล.สาเร็จรูป 
(บริเวณถนนข้างวัดจอม
แจ้ง) บ้านบะหว้า หมูที่ 
2 ตาบลบะหว้า อาเภอ
อากาศอานวย จังหวัด
สกลนคร

โครงการกอสร้างวาง
รางระบายน้าพร้อมฝา
ปด คสล.สาเร็จรูป 
(บริเวณสามแยกบ้าน
วทันยู ทุมลี) บ้านวังมวง 
หมูที่ 1 ตาบลบะหว้า 
อาเภออากาศอานวย 
จังหวัดสกลนคร

โครงการกอสร้างวาง
รางระบายน้าพร้อมฝา
ปด คสล.สาเร็จรูป 
(บริเวณสี่แยกข้างวัด
ด้านทิศตะวันตก) บ้าน
วังมวง หมูที่ 8 ตาบลบะ
หว้า อาเภออากาศ
อานวย จังหวัดสกลนคร

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 31/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างวาง
รางระบายน้าพร้อมฝา
ปด คสล.สาเร็จรูป 
(บริเวณถนนข้างวัดจอม
แจ้ง) บ้านบะหว้า หมูที่ 
2 ตาบลบะหว้า อาเภอ
อากาศอานวย จังหวัด
สกลนคร

346,000 346,000

โครงการกอสร้างวาง
รางระบายน้าพร้อมฝา
ปด คสล.สาเร็จรูป 
(บริเวณสามแยกบ้าน
วทันยู ทุมลี) บ้านวังมวง 
หมูที่ 1 ตาบลบะหว้า 
อาเภออากาศอานวย 
จังหวัดสกลนคร

204,000 204,000

โครงการกอสร้างวาง
รางระบายน้าพร้อมฝา
ปด คสล.สาเร็จรูป 
(บริเวณสี่แยกข้างวัด
ด้านทิศตะวันตก) บ้าน
วังมวง หมูที่ 8 ตาบลบะ
หว้า อาเภออากาศ
อานวย จังหวัดสกลนคร

166,000 166,000
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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

โครงการกอสร้างหอถัง
ระบบประปา บ้านสี่
แยกบริบูรณ์ หมูที่ 6 
ตาบลบะหว้า          
อาเภออากาศอานวย 
จังหวัดสกลนคร

โครงการขยายเขตทอ
น้าประปา บ้านบะยาว
น้อย หมูที่ 5 ตาบลบะ
หว้า อาเภออากาศ
อานวย จังหวัดสกลนคร

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้าบาดาล 
บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมูที่ 
6 ตาบลบะหว้า  อาเภอ
อากาศอานวย จังหวัด
สกลนคร

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนลูกรังภายใน
ตาบลบะหว้า เขต 1 
ตาบลบะหว้า อาเภอ
อากาศอานวย จังหวัด
สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 33/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างหอถัง
ระบบประปา บ้านสี่
แยกบริบูรณ์ หมูที่ 6 
ตาบลบะหว้า          
อาเภออากาศอานวย 
จังหวัดสกลนคร

257,000 257,000

โครงการขยายเขตทอ
น้าประปา บ้านบะยาว
น้อย หมูที่ 5 ตาบลบะ
หว้า อาเภออากาศ
อานวย จังหวัดสกลนคร

85,000 85,000

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้าบาดาล 
บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมูที่ 
6 ตาบลบะหว้า  อาเภอ
อากาศอานวย จังหวัด
สกลนคร

230,000 230,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนลูกรังภายใน
ตาบลบะหว้า เขต 1 
ตาบลบะหว้า อาเภอ
อากาศอานวย จังหวัด
สกลนคร

347,000 347,000
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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

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนลูกรังภายใน
ตาบลบะหว้า เขต 2 
ตาบลบะหว้า อาเภอ
อากาศอานวย จังหวัด
สกลนคร

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาโรงสีข้าวกล้อง 
บ้านบะหว้า หมูที่ 9 
ตาบลบะหว้า        
อาเภออากาศอานวย 
จังหวัดสกลนคร

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาศูนย์สงเสริมและ
จัดสวัสดิการสังคมชุม
ชนบะหว้า บ้านบะหว้า  
หมูที่ 9 ตาบลบะหว้า 
อาเภออากาศอานวย 
จังหวัดสกลนคร

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนลูกรังภายใน
ตาบลบะหว้า เขต 2 
ตาบลบะหว้า อาเภอ
อากาศอานวย จังหวัด
สกลนคร

365,000 365,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาโรงสีข้าวกล้อง 
บ้านบะหว้า หมูที่ 9 
ตาบลบะหว้า        
อาเภออากาศอานวย 
จังหวัดสกลนคร

54,000 54,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาศูนย์สงเสริมและ
จัดสวัสดิการสังคมชุม
ชนบะหว้า บ้านบะหว้า  
หมูที่ 9 ตาบลบะหว้า 
อาเภออากาศอานวย 
จังหวัดสกลนคร

51,000 51,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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177



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนโครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน ของ
โรงเรียนในระดับเด็ก
เล็ก – ประถมศึกษาของ
โรงเรียนในเขตตาบลบะ
หว้า

2,063,000

เงินอุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

180,000

รวม 10,749,000 12,921,500 771,000 14,171,300 1,353,500 570,000 1,514,000 155,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนโครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน ของ
โรงเรียนในระดับเด็ก
เล็ก – ประถมศึกษาของ
โรงเรียนในเขตตาบลบะ
หว้า

2,063,000

เงินอุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

180,000

รวม 160,000 6,604,700 30,000 49,000,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564  17:17:53 หน้า : 38/38

179


	0b0b7442469282f2e6abb27085d55864a711f6695a0a3db856080ba3fdeb8b57.pdf
	48d846c3d31e15e4e49894030dbc9e81229fade1e2acf7b6e26b8a003a2bfcd2.pdf
	B_RegulationExpense




