
 
 
 
 
 
 

 
 

 

เทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย 
 
 
 

เรือ่ง 
 

งบประมาณรายจ่าย 
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เทศบาลต าบลฉวาง 
อ าเภอฉวาง  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

เทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย 
 
 
 

เรือ่ง 
 

งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

ของ 
 

 
 

เทศบาลต าบลฉวาง 
อ าเภอฉวาง  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
 



 

เทศบาลต าบลฉวาง 

เขต/อ าเภอ  ฉวาง  จ ังหวัดนครศร ีธรรมราช  

…………………………………… 

-   ซอย -   ถนนภักดีราษรฎ์  แขวง/ต าบล  -  

เขต/อ าเภอ  ฉวาง  จ ังหวัดนครศร ีธรรมราช 80150  

 

                                    พื้นที ่               2.00  ตารางกโิลเมตร 

ประชากรทั้งหมด       2,598  คน 

                                     ชาย        1,291  คน 

                                     หญงิ                                              1,307  คน 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที ่28  พฤศจกิายน  2562 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่1 
 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลฉวาง 
 

อ าเภอฉวาง  จงัหวดันครศรีธรรมราช 



 

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิ กสภา เทศบาลต าบลฉวาง

           บดันีถ้ึงเวลาทีค่ณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลฉวาง จะได้เสนอร่างเทศบญัญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปต่ีอสภาเทศบาลต าบลฉวางอีกคร้ังหนึง่

 ฉะนัน้ ในโอกาสนี ้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลฉวางจึงขอชี้แจงใหท้า่นประธานและสมาชิกทกุทา่นได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ

แนวนโยบายการด าเนนิการ ในปงีบประมาณ พ .ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลั ง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ในปงีบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 32,583,613.79 บาท

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 21,702,002.24 บาท

1.1.3 เงินทนุส ารองเงินสะสม จ านวน 11,963,587.28 บาท

1.1.4 รายการทีไ่ด้กันเงินไวแ้บบก่อหนีผู้กพันและยังไม่ได้เบกิจ่าย จ านวน 2 โครงการ รวม 2,053,158.00 บาท

1.1.5 รายการทีไ่ด้กันเงินไวโ้ดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน จ านวน - โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน  3,264,630.53 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ .ศ .2562

(1) รายรับจริง จ านวน 33,413,945.55 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 820,635.94 บาท

หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนญุาต 731,908.30 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 299,918.02 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 บาท

หมวดรายได้เบด็เตล็ด 52,640.00 บาท

หมวดรายได้จากทนุ 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร 18,425,415.29 บาท

หมวดเงินอุดหนนุทัว่ไป 11,211,200 บาท

(2) เงินอุดหนนุทีรั่ฐบาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ านวน 1,872,228.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จ านวน 29,061,396.56 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จ านวน 5,091,698.46 บาท

งบบคุลากร จ านวน 10,895,760.00 บาท

งบด าเนนิงาน จ านวน 9,207,621.65 บาท

งบลงทนุ จ านวน 3,273,768.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนนุ จ านวน 592,548.45 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนนุทีรั่ฐบาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินทนุส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท



 

  ค าแถลงงบประมาณ     

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

เทศบาลต าบลฉวาง 
อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช 

        

          รายร ับจร ิง 

ปี  2561 

ประมาณการ  

ปี 2562 

ประมาณการ  

ปี 2563 

รายไดจ้ดัเกบ็เอง       

  หมวดภาษีอากร 790,608.30 740,000.00 355,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 

734,953.20 650,000.00 774,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 268,981.57 320,000.00 300,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 5,380.00 150,000.00 61,000.00 

  หมวดรายได้จากทุน 0.00 40,000.00 50,000.00 

รวมรายไดจ้ดัเก็บเอง 1,799,923.07 1,900,000.00 1,540,000.00 

รายไดท้ ีร่ฐับาลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 17,885,363.91 17,100,000.00 19,900,000.00 

รวมรายไดท้ ีร่ฐับาลเกบ็แลว้จดัสรรให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

17,885,363.91 17,100,000.00 19,900,000.00 

รายไดท้ ีร่ฐับาลอดุหนนุใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,721,626.00 14,000,000.00 13,050,000.00 

รวมรายไดท้ ีร่ฐับาลอุดหนนุใหอ้งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

10,721,626.00 14,000,000.00 13,050,000.00 

รวม 30,406,912.98 33,000,000.00 34,490,000.00 



ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ ่ำยประจ  ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

รำยจ ่ำย รำยจ ่ำยจร ิง 
ปี 2561 

ประมำณกำร  
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2563 

จ ่ำยจำกงบประมำณ       

  งบกลำง 4,647,725.82 5,981,300.00 6,294,400.00 

  งบบุคลำกร 10,703,978.00 13,073,000.00 12,835,949.00 

  งบด ำเนินงำน 9,083,910.92 11,969,400.00 12,310,751.00 

  งบลงทุน 558,186.00 1,153,300.00 2,462,900.00 

  งบเงินอุดหนุน 817,900.00 823,000.00 586,000.00 

รวมจำ่ยจำกงบประมำณ 25,811,700.74 33,000,000.00 34,490,000.00 

รวม 25,811,700.74 33,000,000.00 34,490,000.00 

 



 
 

 
 
 

ส่วนท่ี 2 
 
 

เทศบัญญัติ 
 
 

เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

 
 

 
ของ 

 
เทศบาลต าบลฉวาง 

อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 



        

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ เทศบาลต าบลฉวาง 
อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช 

        

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบรหิารทัว่ไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,933,449 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,818,000 

ด้านบรกิารชมุชนและสงัคม   

  แผนงานการศึกษา 1,623,451 

  แผนงานสาธารณสุข 1,852,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 6,172,800 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 171,600 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 989,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,478,300 

  แผนงานการพาณิชย์ 157,000 

ด้านการด าเนนิงานอืน่   

  แผนงานงบกลาง 6,294,400 

งบประมาณรายจา่ยทั้งส ิน้ 34,490,000 
 



         

หน้า : 1/1 

รายจ ่ายตามงานและงบรายจ ่าย  
          เทศบาลต าบลฉวาง 
          อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                    แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
                  งาน 

งานบร ิหารทั่วไป  งานบร ิหารงานคลัง รวม    งบ   

       

         

   งบบุคลากร 6,942,949 1,460,000 8,402,949 
       เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,639,000 0 2,639,000 
       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,303,949 1,460,000 5,763,949 
   งบด าเนนิงาน 3,092,400 693,000 3,785,400 
       ค่าตอบแทน 395,000 75,000 470,000 
       ค่าใช้สอย 1,743,000 518,000 2,261,000 
       ค่าวัสดุ 410,000 100,000 510,000 
       ค่าสาธารณูปโภค 544,400 0 544,400 
   งบลงทนุ 720,500 24,600 745,100 
       ค่าครุภัณฑ์ 140,700 24,600 165,300 
       ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 579,800 0 579,800 
                                 รวม 10,755,849 2,177,600 12,933,449 
   



 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  

เทศบาลต าบลฉวาง 
อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

          งาน งานบร ิหารทั่วไป
เกี่ยวกับการร ักษา

ความสงบภายใน  

งานเทศกิจ  
งานปอ้งกนัภยัฝา่ยพล
เร ือนและระงบัอคัคภียั 

รวม 
  งบ   

      

        

  งบบุคลากร 1,225,000 211,000 0 1,436,000 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,225,000 211,000 0 1,436,000 
  งบด าเนนิงาน 40,000 0 1,260,000 1,300,000 
      ค่าตอบแทน 20,000 0 0 20,000 
      ค่าใช้สอย 0 0 800,000 800,000 
      ค่าวัสดุ 20,000 0 460,000 480,000 
  งบลงทนุ 0 0 82,000 82,000 
      ค่าครุภัณฑ์ 0 0 82,000 82,000 
                                รวม 1,265,000 211,000 1,342,000 2,818,000 
  



รายจ ่ายตามงานและงบรายจ ่าย  
         เทศบาลต าบลฉวาง 
         อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                  
แผนงานการศึกษา 

               

                              งาน 
  

  งบ  

งานบร ิหารทั่วไปเกี่ยว 
กับการศึกษา  

รวม 
   

   

   

   งบบุคลากร 640,000 640,000 
         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 640,000 640,000 
     งบด าเนนิงาน 409,351 409,351 
         ค่าตอบแทน 43,000 43,000 
         ค่าใช้สอย 40,000 40,000 
         ค่าวัสดุ 326,351 326,351 
     งบลงทนุ 18,100 18,100 
         ค่าครุภัณฑ์ 18,100 18,100 
     งบเงินอดุหนนุ 556,000 556,000 
         เงินอุดหนุน 556,000 556,000 
                                   รวม 1,623,451 1,623,451 
     



 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลต าบลฉวาง 

อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

แผนงานสาธารณสขุ 

      งาน งานบร ิหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  

งานบรกิารสาธารณสุข
และงานสาธารณสขุอืน่ 

งานศูนย ์บร ิการสาธารณสุข  รวม   งบ   

      

        

  งบบุคลากร 925,000 0 0 925,000 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 925,000 0 0 925,000 
  งบด าเนนิงาน 595,000 110,000 90,000 795,000 
      ค่าตอบแทน 55,000 0 0 55,000 
      ค่าใช้สอย 460,000 110,000 0 570,000 
      ค่าวัสดุ 80,000 0 90,000 170,000 
  งบลงทนุ 132,000 0 0 132,000 
      ค่าครุภัณฑ์ 132,000 0 0 132,000 
                                รวม 1,652,000 110,000 90,000 1,852,000 
  

   

 

 
 



 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลต าบลฉวาง 

อ าฉวาง  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
แผนงานเคหะและชมุชน 

     งาน งานบร ิหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 

งานสวนสาธารณะ  งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  รวม 
  งบ   

      

        

  งบบุคลากร 1,072,000 0 360,000 1,432,000 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,072,000 0 360,000 1,432,000 
  งบด าเนนิงาน 1,674,000 180,000 2,520,000 4,374,000 
      ค่าตอบแทน 59,000 0 0 59,000 
      ค่าใช้สอย 1,190,000 150,000 2,060,000 3,400,000 
      ค่าวัสดุ 425,000 30,000 460,000 915,000 
  งบลงทนุ 0 346,800 20,000 366,800 
      ค่าครุภัณฑ์ 0 19,000 20,000 39,000 
      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 327,800 0 327,800 
                                รวม 2,746,000 526,800 2,900,000 6,172,800 
   

 
 

 
 

  



 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลต าบลฉวาง 

อ าเภอฉวาง  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 
              งาน งานส่งเสร ิมและ

สนับสนนุความเขม้แขง็
ชุมชน 

รวม 
     งบ   

         

           

     งบด าเนนิงาน 165,000 165,000 
         ค่าใช้สอย 165,000 165,000 
     งบลงทนุ 6,600 6,600 
         ค่าครุภัณฑ์ 6,600 6,600 
                                   รวม 171,600 171,600 
      

 

 
 
 

 
 

 
 
 

    



 
 

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลต าบลฉวาง 

อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
              งาน งานกีฬาและ

นันทนาการ  
งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
รวม    งบ   

       

         

   งบด าเนนิงาน 295,000 480,000 775,000 
       ค่าใช้สอย 255,000 480,000 735,000 
       ค่าวัสดุ 40,000 0 40,000 
   งบลงทนุ 184,000 0 184,000 
       ค่าครุภัณฑ์ 184,000 0 184,000 
   งบเงินอดุหนนุ 0 30,000 30,000 
       เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000 
                                 รวม 479,000 510,000 989,000 
    

 

 
 

 
 

 



รายจ ่ายตามงานและงบรายจ ่าย  
เทศบาลต าบลฉวาง 

อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

              งาน งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

รวม      งบ   

         

           

     งบด าเนนิงาน 550,000 550,000 
         ค่าใช้สอย 250,000 250,000 
         ค่าวัสดุ 300,000 300,000 
     งบลงทนุ 928,300 928,300 
         ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 928,300 928,300 
                                   รวม 1,478,300 1,478,300 
     แผนงานการพาณชิย ์

                  งาน 
งานตลาดสด งานโรงฆ ่าสัตว์ รวม    งบ   

       

         

   งบด าเนนิงาน 149,500 7,500 157,000 
       ค่าใช้สอย 44,500 4,500 49,000 
       ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000 
       ค่าสาธารณูปโภค 95,000 3,000 98,000 
                                 รวม 149,500 7,500 157,000 
   



 
 

 
รายจ ่ายตามงานและงบรายจ ่าย  

เทศบาลต าบลฉวาง 

อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แผนงานงบกลาง 

               งาน 
งบกลาง รวม      งบ   

         

           

     งบกลาง 6,294,400 6,294,400 
         งบกลาง 6,294,400 6,294,400 
                                   รวม 6,294,400 6,294,400 
      





 
 
  

รายงานประมาณการรายรบั 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

เทศบาลต าบลฉวาง 
อ าเภอฉวาง  จงัหวดันครศรีธรรมราช  
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 รายงานประมาณการรายร ับ  
 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 เทศบาลต าบลฉวาง 
 อ าเภอ ฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
         
                  รายรับจริง  ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต ่าง  (%) ปี 2563 

หมวดภาษอีากร               

     ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 250,000.00 

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 684,676.00 657,890.53 681,397.00 630,000.00 -100.00 % 0.00 

     ภาษีบ ารุงท้องท่ี 4,351.11 4,004.90 5,215.30 5,000.00 -100.00 % 0.00 

     ภาษีป้าย 113,987.00 104,977.00 103,996.00 105,000.00 0.00 % 105,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 803,014.11 766,872.43 790,608.30 740,000.00     355,000.00 

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรับ และใบอนญุาต               

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,222.20 310.40 1,610.20 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 2,540.00 5,880.00 1,430.00 5,000.00 -70.00 % 1,500.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,306.00 357.50 3,478.00 7,000.00 -61.43 % 2,700.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 60,300.00 41,730.00 36,990.00 80,000.00 -53.75 % 37,000.00 

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ี
จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

0.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,200.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,470.00 1,320.00 1,700.00 2,400.00 -29.17 % 1,700.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 510.00 550.00 160.00 1,000.00 -70.00 % 300.00 

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 42,550.00 27,650.00 48,300.00 40,000.00 50.00 % 60,000.00 

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 



 รายรับจริง  ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต ่าง (%)  ปี 2563 

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ิน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00 

     ค่าปรับการผิดสัญญา 122,683.70 2,625.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00 

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

12,810.00 11,770.00 12,870.00 10,000.00 30.00 % 13,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม
อาหารในครัว หรือพื้นท่ีใด ซึ่งมีพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

5,300.00 4,150.00 0.00 4,000.00 -5.00 % 3,800.00 

     ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 524,900.00 564,670.00 623,995.00 486,000.00 33.74 % 650,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 160.00 180.00 220.00 1,000.00 -70.00 % 300.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 1,035.00 810.00 450.00 600.00 -16.67 % 500.00 

รวมหมวดคา่ธรรมเนียม ค ่าปรบั และใบอนญุาต 776,836.90 662,002.90 734,953.20 650,000.00     774,000.00 

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ                

     ดอกเบ้ีย 239,233.46 249,478.13 268,981.57 320,000.00 -6.25 % 300,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สิน 239,233.46 249,478.13 268,981.57 320,000.00     300,000.00 

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็               

     เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00 

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 23,000.00 0.00 80,000.00 -100.00 % 0.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 1,850.00 2,868.10 5,380.00 70,000.00 -20.00 % 56,000.00 

รวมหมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 1,850.00 25,868.10 5,380.00 150,000.00     61,000.00 

หมวดรายไดจ้ากทุน               

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 10,000.00 0.00 40,000.00 25.00 % 50,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากทนุ 0.00 10,000.00 0.00 40,000.00     50,000.00 

หมวดภาษจีัดสรร               

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 1,428,931.49 258,828.08 260,789.21 800,000.00 -61.25 % 310,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 12,920,083.79 13,374,117.82 13,637,791.69 13,000,000.00 15.38 % 15,000,000.00 



 
รายรับจริง  ประมาณการ  

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  ยอดต ่าง  (%) ปี 2563 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,086,149.90 1,011,415.94 1,087,426.03 1,100,000.00 36.36 % 1,500,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42,426.30 35,423.98 44,693.48 60,000.00 0.00 % 60,000.00 

     ภาษีสุรา 554,913.11 532,993.51 0.00 570,000.00 -100.00 % 0.00 

     ภาษีสรรพสามิต 1,193,622.65 1,285,382.84 2,044,855.49 955,000.00 140.84 % 2,300,000.00 

     ค่าภาคหลวงแร่ 9,769.87 37,998.11 27,404.16 25,000.00 20.00 % 30,000.00 

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 47,660.20 30,450.25 77,474.85 60,000.00 33.33 % 80,000.00 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

484,353.00 646,904.00 704,929.00 530,000.00 16.98 % 620,000.00 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 17,767,910.31 17,213,514.53 17,885,363.91 17,100,000.00     19,900,000.00 

หมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไป               

     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

7,136,319.00 10,727,424.00 10,721,626.00 14,000,000.00 -6.79 % 13,050,000.00 

รวมหมวดเงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,136,319.00 10,727,424.00 10,721,626.00 14,000,000.00     13,050,000.00 

รวมทุกหมวด 26,725,163.78 29,655,160.09 30,406,912.98 33,000,000.00     34,490,000.00 
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                          รายงานรายละเอียดประมาณการรายร ับงบประมาณรายจ ่ายทั่วไป  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลฉวาง 
อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช 

        
ประมาณการรายรบัรวมทัง้ส ิ้น  34,490,000   บาท  แยกเปน็ 

  
รายได้จ ัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษอีากร รวม 355,000 บาท 

  
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 250,000 บาท 

    เนื่องจากประมาณการไว้น้อยกว่าปี่ที่ผ่านมา   

  
ภาษีป้าย จ านวน 105,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา   

 
หมวดคา่ธรรมเนยีม ค่าปรบั และใบอนญุาต รวม 774,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน จ านวน 1,500 บาท 

    
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

  

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 2,700 บาท 

    
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

  

  
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 37,000 บาท 

    
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้

น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
  

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการต้ังสุสานและฌาปนสถาน จ านวน 1,200 บาท 

    

 - ค่าธรรมเนียมสุสานและฌาปนสถาน จ านวน 1,200 บาท 

   เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าจัดเก็บสุสานและฌาปนสถานหรือ
ค่าฌาปนกิจศพของเมรุวัดวังม่วง เทศบาลต าบลฉวาง 

  

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 1,700 บาท 

    
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้

น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
  



  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 300 บาท 

    
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้

น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
  

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 60,000 บาท 

    
ประมาณการไว้มากกว่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
จัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา 

  

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

จ านวน 13,000 บาท 

    
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้
มากกว่าปีที่ผ่านมา 

  

  

ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม

อาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซ่ึงมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 3,800 บาท 

    
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้

น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
  

  
ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จ านวน 650,000 บาท 

    
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้
มากกว่าปีที่ผ่านมา 

  

  
ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 300 บาท 

    
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

  

  
ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จ านวน 500 บาท 

    
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

  

 
หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ รวม 300,000 บาท 

  
ดอกเบี้ย จ านวน 300,000 บาท 

    
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้

น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
  

 
หมวดรายได้เบด็เตลด็ รวม 61,000 บาท 

  
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จ านวน 5,000 บาท 

    ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา   

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 56,000 บาท 

    
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้

มากกว่าปีที่ผ่านมา 
  



 
หมวดรายไดจ้ากทุน รวม 50,000 บาท 

  
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 50,000 บาท 

    
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้

น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
  

รายได้ที่ร ัฐบาลเก็บแล้วจ ัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
หมวดภาษจีดัสรร รวม 19,900,000 บาท 

  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 310,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ

จัดสรรได้น้อยลง 
  

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 15,000,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ

จัดสรรได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 
  

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 1,500,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ
จัดสรรได้น้อยลง 

  

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 60,000 บาท 

    
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ
จัดสรรได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

  

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 2,300,000 บาท 

    
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ
จัดสรรได้มากกว่าปีที่ผ่านมา 

  

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 30,000 บาท 

    
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ

จัดสรรได้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
  

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 80,000 บาท 

    
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ

จัดสรรได้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
  

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จ านวน 620,000 บาท 

    
 - ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรได้มากกว่าปีที่ผ่านมา 

  

 
 



รายได้ที่ร ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
หมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไป รวม 13,050,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 13,050,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ

จัดสรรน้อยลง 
  

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลฉวาง 
อ าเภอ ฉวาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,490,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 10,755,84

9 
บาท 

  งบบุคลากร รวม 6,942,949 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,639,000 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 700,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี       
   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรีและรอง

นายกเทศมนตรี 
      

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรอง

นายกเทศมนตรี 
      

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จ านวน 199,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการและที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 

      

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,500,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา

เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 
      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,303,949 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,645,669 บาท 



        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาล จ านวน 7 อัตรา ดังนี้ 
 - ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล  จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่งรองปลัดเทศบาล จ านวน 1อัตรา 
 - ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด  จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่งหัวหน้าฝุายอ านวยการ จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่งนักจัดงานทะเบียนและบัตร  จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่งนิติกร  จ านวน 1 อัตรา 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 270,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนและค่าตอบแทนประจ า

ต าแหน่งรายเดือน จ านวน 4 อัตรา ดังนี้ 
 - ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายอ านวยการ จ านวน 1 อัตรา 

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 507,480 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง ลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้าง

ประจ า จ านวน 2 อัตรา ดังนี้  
 - ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่งนักการ  จ านวน 1 อัตรา 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 880,800 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน

พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 4 อัตรา ดังนี้ 
 - ต าแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 อัตรา 

      

  งบด าเนินงาน รวม 3,092,400 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 395,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
จ านวน 50,000 บาท 



        1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 24,000บาท 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว3369 ลง
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557  
2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตาม
ระเบียบที่ก าหนด เช่น คณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการสอบ
คัดเลือก จ านวน 26,000 บาท 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างหรือเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานอื่นท่ีมาช่วยเหลืองานนอกเวลาราชการ  

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 170,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์

เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ที่ก าหนด 
      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 150,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และนายกเทศมนตรี ที่มีสิทธิ์เบิกได้
ตามระเบียบฯ ที่ก าหนด 

      

   เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจ าและนายกเทศมนตรี ตลอดจนบุคคลใน
ครอบครัวที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯที่ก าหนด 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,743,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพส านักปลัด จ านวน 270,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงาน

ส านักปลัดเทศบาลต าบลฉวาง ซึ่งเป็นสัญญารายบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (จ านวน 12 เดือน) ดังนี้ 
 - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 2 อัตรา  
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว15555 ลว.
22 มี.ค. 60, มท 0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 61 ประกอบ
กับ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59 
 

      



    ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมาบริการท าความสะอาดสถานที่ จ านวน 95,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดสถานที่อาคารซึ่งเป็น

สัญญารายบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (จ านวน 12 เดือน) ต าแหน่ง พนักงานท าความ
สะอาด  จ านวน 1 อัตรา 
 - เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว15555 ลว.
22 มี.ค. 60, มท 0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 61 ประกอบ
กับ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59 

      

    ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 50,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเข้าปก

เล่มงบประมาณแผนพัฒนา และค่าจ้างจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของ
เทศบาล และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

      

    ค่าบอกรับวารสาร จ านวน 7,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร

ต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
      

    ค่าปฏิทินประชาสัมพันธ์เทศบาล จ านวน 70,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างท าวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาล

ในรูปแบบปฏิทิน ประจ าปี 2563 เพ่ือประชาสัมพันธ์งานบริการ
ประชาชน ตลอดจนภารกิจและผลงานของเทศบาล  

      

    ค่าประกันภัยรถยนต์เทศบาล จ านวน 20,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าท าประกันภัยรถยนต์เทศบาล ประจ าปี 2563 โดยถือ

ปฏิบัติตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว2633 ลง
วันที่ 4 สิงหาคม 2552  

      

    ค่าปรับปรุงเว็บไซต์ จ านวน 10,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและดูแลระบบเว็บไซต์ การเช่าพื้นที่โดเมน

หรือดูแลระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน  
      

    ค่าวารสารประชาสัมพันธ์ จ านวน 26,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างท าวารสาร รายงานกิจการ

เทศบาล ประจ าปี 2563 และหรือวารสารประชาสัมพันธ์งานบริการ
ประชาชน คู่มือบริการประชาชน ภารกิจและผลงานของเทศบาล  

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 100,000 บาท 
        1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรัฐพิธีและพิธีการต่าง ๆ  จ านวน  70,000.-

 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับงานรัฐพิธี งานพิธีการ
ต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันฉัตรมงคล วันท้องถิ่น
ไทย วันเทศบาล วันปิยมหาราช และวันส าคัญต่าง ๆ ของชาติหรือ

      



โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่มิได้ตั้งงบประมาณไว้ ตลอดจน
การจัดกิจกรรมเชิญชวนหรืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน
เพ่ือมาร่วมงานรัฐพิธีต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
2. ค่ารับรอง  จ านวน 20,000.- บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองแก่เจ้าหน้าที่ บุคคล คณะบุคคล ผู้มา
ตรวจเยี่ยมหรือมาเยี่ยมเยียนเทศบาล โดยค านึงถึงความ
จ าเป็น เหมาะสมและประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548  
3. ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม  จ านวน  10,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาเทศบาลและประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้แต่งตั้งตามระเบียบฯ ของทางราชการ  
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 350,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ใน

การฝึกอบรม สัมมนา  ประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและ
เหมาะสม ส าหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และบุคคลที่ได้เดินทางไป
ฝึกอบรมตามค าสั่งของเทศบาล  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 62 ล าดับที่ 29 

      

    โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 400,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา

ท้องถิ่น กรณีครบวาระ ยุบสภา หรือแทนต าแหน่งที่ว่าง และการ
เลือกตั้งอ่ืน ๆ ตามท่ีกฏหมายก าหนด เช่น ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุ
การเลือกตั้ง วัสดุประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
เลือกตั้ง ค่าจัดเวทีกลาง ค่าบัตรเลือกตั้ง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จ าเป็นและเหมาะสม  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที ่มท 0808.2/ว
3675 ลว. 6 กรกฎาคม 2561 

      



- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 59 ล าดับที่ 6 

    โครงการจัดท าแผนชุมชนและประชาคมท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการจัดท าแผนชุมชน แผน

ประชาคมท้องถิ่น การจัดเวทีประชาคม ประชาพิจารณ์และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์การประชุม ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 และตามหนังสือสั่งการที่ มท 0810.3/
ว6046 ลว. 19 ตุลาคม 2561  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 62 ล าดับที่ 27 

      

    โครงการจ่ายเงินท าขวัญพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตามระเบียบ
ก าหนด 

จ านวน 10,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าท าขวัญพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ของเทศบาล  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว291 ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2552  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 60 ล าดับที่ 14  

      

    โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานขององค์กร
ชุมชน กลุ่มอาชีพ 

จ านวน 200,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ สร้างเสริม
ประสบการณ์และพัฒนาบุคลากรตามโครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานขององค์กรชุมชน สภาองค์กร
ชุมชน กลุ่มสตรี กองทุนสวัสดิการชุมชน ศูนย์พัฒนาครอบครัว คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เชน่ ค่าเช่า
ที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าของสมนาคุณ ค่า
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและ
เหมาะสม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -

      



 2565) หน้าที่ 58 ล าดับที่ 1 
    โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรเทศบาลต าบลฉวาง จ านวน 20,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

แก่บุคลากรเทศบาลต าบลฉวาง เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่
พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 58 ล าดับที่ 5 

      

    โครงการให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารหน่วยงาน จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร

หน่วยงาน เช่น ค่าจัดท าคู่มือ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ปูาย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 59 ล าดับที่ 9 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ของส านักปลัดเทศบาล เมื่อเกิดการช ารุดหรือ
จ าเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร์ รถยนต์ อาคาร สถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น 
 - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565 ) หน้าที่ 60 ล าดับที่ 16 

      

   ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 70,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน และแบบ

พิมพ์ เช่น  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  ฯลฯ 
      

   วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและ

วิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ  แบตเตอรี่AA ส าหรับไมค์ลอย  ฯลฯ 
      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด กระดาษ

ช าระ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดมือ น้ ายาท าความสะอาด แก้วน้ า กระติก
น้ า ผ้าม่าน มู่ลี่กันแสง  

      



ฯลฯ 
   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท 
         เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารส านักงาน และวัสดุ

ทรัพย์สินของส านักปลัด เช่นบานประตู หน้าต่าง กระจก ท่อ
ประปา กระเบื้อง ฯลฯ 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส าหรับเป็นค่า

อุปกรณ์ อะไหล่ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯรถยนต์
เทศบาลและยานพาหนะอ่ืน ๆ ที่ใช้ปฏิบัติงานในส านักปลัด  

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 150,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับ

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันเครื่อง น้ ามัน
เบรก ฯลฯ 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 60,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ เช่น ปูายต่าง ๆ ปูายซุ้มเฉลิม

พระเกียรติ ปูายไวนิล แปรงทาสีฯลฯ 
      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ในระบบการใช้งาน

คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี แฟลชไดร์ หมึกคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม
ฯ ฯลฯ 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 544,400 บาท 
   ค่าไฟฟูา จ านวน 255,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นคา่กระแสไฟฟูาส านักงานเทศบาล รวมทั้ง

อาคาร สถานที่ต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลฉวาง 
      

   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 50,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส านักงานเทศบาล รวมทั้งอาคาร สถานที่

ต่าง ๆ ของเทศบาล 
      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 29,400 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส านักงานเทศบาลและค่าบริการ

อินเทอร์เน็ตและค่าใช้บริการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 50,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ของส านักงานเทศบาล

ต าบลฉวาง 
      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 160,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการต่าง ๆ ทางด้าน

โทรคมนาคม เช่น อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 
      

  งบลงทุน รวม 720,500 บาท 



   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 140,700 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    ค่าเก้าอ้ีท างาน จ านวน 6,000 บาท 

         เพ่ือจ่ายเป็นคา่จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน (ห้องปลัดเทศบาล) โดยมีลักษณะ
แบบเบาะนวมหุ้มหนัง มีท้าวแขนและพนักพิงสูงขาเหล็กชุบ
โครเมี่ยม หมุนได้รอบ มีล้อเลื่อน ปรับระดับสูง - ต่ าได้ จ านวน 1 ตัว 
 - ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
คณะกรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลต าบลฉวางก าหนด) 
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565 ) หน้าที่ 73 ล าดับที่ 9 

      

    ค่าเครื่องปรับอากาศ จ านวน 68,200 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ดังนี้ 
1. ขนาด 15,000 บีทียู (ห้อง
ปลัดเทศบาล) จ านวน 1 เครื่อง ราคา 25,900 บาท  
2. ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องท างานส านัก
ปลัด ) ราคา 42,300 บาท  
 - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2562 
 - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565 ) หน้าที่ 77 ล าดับที่ 37,39 

      

    ค่าชุดรับแขก จ านวน 13,000 บาท 

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก (โซฟา) จ านวน 1 ชุด โดยมี
ลักษณะแบบเบาะนวมหุ้มหนังอย่างดี ชุดใหญ่ มีแบบยาว 1 ตัว และ
แบบตัวสั้น 2 ตัว พร้อมโต๊ะปูกระจกวางด้านหน้า 1 ตัว (ส าหรับ
ต้อนรับแขก ห้องนายกเทศมนตรี) 
- ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
คณะกรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลต าบลฉวางก าหนด) 
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565 ) หน้าที่ 76 ล าดับที่ 27 

      

    ค่าตู้เก็บเอกสาร จ านวน 8,000 บาท 



         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน 2 ตู้ ดังนี้  
  1. ตู้เก็บเอกสาร ชนิดท าด้วย
เหล็ก ประตู 2 บาน  จ านวน 1 ตู้ 4,000 บาท 
  2. ตู้เก็บเอกสาร ชนิดท าด้วยเหล็ก แบบบาน
เลื่อน จ านวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,000 บาท 
- ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
คณะกรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลต าบลฉวางก าหนด) 
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565 ) หน้าที่ 76 ล าดับที่ 30 

      

    ค่าโพเดี้ยม จ านวน 15,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโพเดี้ยม (แท่นบรรยาย) ชนิดท าด้วยไม้ รูปทรง
เหลี่ยมด้านหน้าปิดทึบพร้อมแกะสลักลายไม้ จ านวน 1 อัน 
- ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
คณะกรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลต าบลฉวางก าหนด) 
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565 ) หน้าที่ 76 ล าดับที่ 29 

      

   ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ       
    ค่ากล้องบันทึกวีดีโอ จ านวน 18,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องบันทึกภาพวีดีโอ ขนาดไม่น้อย

กว่า 2.29 ล้านพิกเซล จอแสดงผลแบบ Clear Photo LCD หรือ
ดีกว่า มีระบบเซนเซอร์ ระบบ
ซูม ขยาย CLEAR IMAGE ZOOM โปรเจคเตอร์ในตัว พร้อมขาตั้ง
และอุปกรณ์ส่วนประกอบใช้งานครบชุด จ านวน 1 ตัว 
- ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
คณะกรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลต าบลฉวางก าหนด) 
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565 ) หน้าที่ 78 ล าดับที่ 41 

      

    ค่าเครื่องบันทึกเสียง จ านวน 3,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงห้องประชุมขนาดเล็ก แบบ

พกพา มีช่องต่อหูฟังและไมโครโฟน และหน่วยความจ าไม่น้อย
กว่า 4 GB จ านวน 1 เครื่อง 
- ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
คณะกรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลต าบลฉวางก าหนด) 
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565 ) หน้าที่ 73 ล าดับที่ 13 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       



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

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 20 หน้า ต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 10 หน้า ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2562 
 - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565 ) หน้าที่ 74 ล าดับที่ 16 

      

    เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 5,200 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18หน้า/
นาที) จ านวน 2 เครื่อง ๆละ 2,600.- บาท โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
 - มีหน่วยความจ า(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565 ) หน้าที่ 77 ล าดับที่ 36 

      

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 579,800 บาท 
   อาคารต่าง ๆ       
    โครงการปรับปรุงส านักงานเทศบาลต าบลฉวาง จ านวน 179,800 บาท 



        เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลฉวาง ตาม
รายการ ดังนี้ 
 1. งานปรับปรุงหลังคา โดยท าการรื้อถอนกระเบื้องหลังคาเก่า และ
ติดตั้งหลังคาใหม่ด้วยแผ่นเหล็กเมทัลชัสติดฉนวน หนา 0.47 ม.
ม. ขนาดพ้ืนที่ 416 ตารางเมตร 
 2. งานปรับปรุงห้องน้ า โดยท าการรื้อถอนโถส้วมเก่า และติดตั้งโถ
ส้วมใหม่แบบชักโครก(นั่งราบ) มีสายช าระ ราวจับส าหรับคน
พิการ ราวแขวนผ้า ที่ใส่กระดาษช าระ รายละเอียดตามประมาณ
การราคาก่อสร้างของเทศบาลต าบลฉวาง 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 63 ล าดับที่ 4 

      

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
    โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวในเขตเทศบาลต าบลฉวาง จ านวน 400,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวในเขต
เทศบาลต าบลฉวาง จ านวน 8 จุด โดยท าการติดตั้งเครื่องกระจาย
ข่าว(ตัวลูก) แบบไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ แต่ละชุดประกอบด้วย 
1. เครื่องรับ + เครื่องขยายเสียงภายในเครื่อง
เดียวกัน จ านวน 1 เครื่อง 
2. เครื่องจ่ายไฟเครื่องรับ Input 220 V/50Hz Output 18 VAC.
จ านวน    1 เครื่อง 
3. เสาอากาศรับยากิ 3 E พร้อมสายน า
สัญญาณ RG58 จ านวน 1 ชุด 
4. ล าโพงฮอร์นแบบกลมขนาด 15 นิ้ว 60 WATT (ชุด
ล่ะ 2 ล าโพง) จ านวน 1 เครื่อง 
5. แผ่น พี วี ซี ส าหรับประกอบอุปกรณ์เครื่องรับ จ านวน 1 แผ่น 
6. เบรกเกอร์ขนาด 10 A พร้อมกล่องกันน้ า จ านวน 1 ชุด 
- ตามราคาท้องตลาด(เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
คณะกรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลต าบลฉวางก าหนด) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 31 ล าดับที่ 30 

      

 งานบริหารงานคลัง รวม 2,177,600 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,460,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,460,000 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,400,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน

เทศบาล จ านวน 4 อัตรา ดังนี้ 
 - ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  จ านวน  1  อัตรา 
 - ต าแหน่งหัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง  จ านวน 1 อัตรา 

      



 - ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้  จ านวน  1  อัตรา 
 - ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  จ านวน  1 อัตรา 

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งพนักงาน

เทศบาล จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 
 - ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  จ านวน  1  อัตรา 
 - ต าแหน่งหัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง  จ านวน 1 อัตรา 
  

      

  งบด าเนินงาน รวม 693,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 15,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง หรือบุคคลอ่ืนที่
ปฏิบัติงานตามค าสั่งของเทศบาล 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์

เบิกได้ตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
      

   ค่าใช้สอย รวม 518,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าตอบแทนคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ที่ได้มาช่วยปฏิบัติราชการตาม

ค าสั่งเทศบาล ฯลฯ 
จ านวน 3,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ที่ได้มาช่วยปฏิบัติ
ราชการตามค าสั่งเทศบาล ฯลฯ 

      

    ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 

จ านวน 5,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง เช่น คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท า
ร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
จะซื้อหรือจะจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ,  คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบการ
จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง , คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดอิเล็กทรอนิกส์, คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
, คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก, คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง, คณะกรรมการตรวจรับ
ในงานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้างผู้ควบคุมงาน 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินการ
จ้างที่ปรึกษา เช่น คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้
รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งก าหนด

      



หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก, คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่
ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป,คณะกรรมการด าเนินงานจ้าง
ที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก, คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เช่น คณะกรรมการหรือบุคคล
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอรูปแบบรายการงานก่อสร้างโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป, คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก, คณะกรรมการด าเนินงานจ้าง
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
, คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวด
แบบ, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง 
-ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว156 ลว.
19 กันยายน 2560 

    ค่าธรรมเนียมในการช าระภาษีของธนาคาร จ านวน 10,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการช าระภาษีของ

ธนาคารกรุงไทย สาขาฉวางและค่าบริการต่าง ๆ ในกิจการของ
เทศบาลเกี่ยวกับงานบริการของธนาคารกรุงไทย สาขาฉวาง  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่3 ) พ.ศ. 2558 

      

    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานพัสดุและทรัพย์สิน จ านวน 120,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงาน

พัสดุและทรัพย์สินกองคลังเทศบาลต าบลฉวาง  ซึ่งเป็นสัญญา
รายบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (จ านวน 12 เดือน) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พัสดุ จ านวน 1 อัตรา 
- ตามหนังสือสั่งการ ที ่มท 0313.4/1452 ลง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2541 และหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว00802 ลง
วันที่ 11 มกราคม 2549  

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 70,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ใน

การฝึกอบรม สัมมนา  ประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและ
      



เหมาะสม ส าหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และบุคคลที่ได้เดินทางไป
ฝึกอบรมตามค าสั่งของเทศบาล  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 62 ล าดับที่ 29 

    โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนทรัพย์สิน(แผนที่ภาษี) จ านวน 250,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการปรับปรุงระบบทะเบียน

ทรัพย์สิน(แผนที่ภาษี)ในเขตเทศบาลต าบลฉวางทั้งหมด ในขั้นตอน
การส ารวจและออกภาคสนาม เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างส ารวจ
ภาคสนามในเขตเทศบาลต าบลฉวาง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ
สิ่งพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 60 ล าดับที่ 15 

      

    โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(E-
Laas)กองคลัง 

จ านวน 10,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Laas) ของกองคลัง เทศบาลต าบล
ฉวาง ส าหรับค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและ
เหมาะสม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ
ที ่3 พ.ศ. 2558  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 59 ล าดับ
ที ่10 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมพัสดุและทรัพย์สินต่าง ๆ ในกอง

คลัง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ จักรยานยนต์ อาคาร ห้องเก็บพัสดุ
ฯ ฯลฯ 

      



 - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 60 ล าดับที่ 16 

   ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์

ต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ เช่น ปูายประชาสัมพันธ์

ภาษ ีและวัสดุอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการใช้ประชาสัมพันธ์ 
      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ในระบบการใช้งาน

คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกคอมพิวเตอร์ แฟลชไดร์ ลงโปรแกรม
ฯ และวัสดุอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม 

      

  งบลงทุน รวม 24,600 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 24,600 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    ค่าเก้าอ้ีพนักงาน จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับ

พนักงาน จ านวน 1 ตัว ตาม คุณลักษณะดังนี้ 
 - พนักพิงและท่ีนั่งบุฟองน้ า หุ้มหนังสีด า 
 - มีที่ท้าวแขน 
 - โครงขาล้อ 5 แฉก หมุนได้รอบ 
 - ราคาตามท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
คณะกรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลต าบลฉวางก าหนด 
 - ปรากฏในแผนพัมนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565 ) หน้าที่ 73 ล าดับที่ 10 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
    ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (PC) จ านวน 17,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (PC) ส าหรับ

งานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core ) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย

      



กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
 - มี DVD-RM หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - มีช่องต่อระบบ
เครือข่าย ( Network Interface ) แบบ 10/100/1000 Base-
 T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
 - มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565 ) หน้าที่ 76 ล าดับที่ 28 

    เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 2,600 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18หน้า/

นาที) จ านวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
 - มีหน่วยความจ า(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565 ) หน้าที่ 77 ล าดับที่ 36 

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,265,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,225,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,225,000 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 370,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนเจ้าพนักงานปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1 อัตรา 
      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 516,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 

 - ต าแหน่งพนักงานขับรถดับเพลิง จ านวน 2 อัตรา 
      



   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 309,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 

 - ต าแหน่งพนักงานดับเพลิง จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาฯ จ านวน 1 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 30,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน

จ้าง จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 
 - ต าแหน่งพนักงานดับเพลิง จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาฯ จ านวน 1 อัตรา 

      

  งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
จ านวน 20,000 บาท 

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้
ปฎิบัติงานตามค าสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยถือปฎิบัติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

      

   ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ปากกา  ดินสอ ฯลฯ ตาม

ความจ าเป็นและเหมาะสม 
      

 งานเทศกิจ รวม 211,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 211,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 211,000 บาท 
   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 211,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง  

พนักงานเทศกิจ จ านวน 1 อัตรา 
      

 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,342,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 1,260,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล

ต าบลฉวาง 
จ านวน 550,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบล
ฉวาง ซึ่งเป็นสัญญารายบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (จ านวน 12 เดือน) ดังนี้ 
 - ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง จ านวน 4 อัตรา 

      



 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ จ านวน 1 อัตรา  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ มท 0808.2/ว15555 ลว. 22 มี.ค.
60, มท 0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค.61 ประกอบกับ มท 0808.2/ว
7120 ลว. 9 ธ.ค. 59 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย) จ านวน 50,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) โดยเป็นการจัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ด้านอัคคีภัย อุทกภัยหรือสาธารณภัยต่าง ๆ และหรือ
ฝึกอบรมซ้อมแผนอพยพหนีภัยกรณีเกิดเหตุ เช่น ค่าปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าถังก๊าซพร้อมก๊าซส าหรับใช้ในการ
สาธิต  ค่าเช่าถังดับเพลิงพร้อมน้ ายาเคมี  ค่าตกแต่งสถานที่ฝึกซ้อม
ฯ ค่าเช่าตกแต่งเต้นท์ ค่าอุปกรณ์การฝึกอบรมบรรยาย ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ.2550  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 40 ล าดับที ่3 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิด
การช ารุดหรือจ าเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร์ รถยนต์ อาคาร สถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น 
 - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565 ) หน้าที่ 60 ล าดับที่ 16 

      

   ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท 
   วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 40,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ วิทยุสื่อสารของเทศบาลต าบล

ฉวาง  เช่น เสาอากาศ วิทยุ แบตเตอรี่ หน้ากาก ซองหนัง ฯลฯ ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 

      

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในงาน

ก่อสร้าง เช่น จอบ ขวาน หิน ปูน ทราย ฯลฯ เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ของงานปูองกันและบรรเทาสา

      



ธารณภัย ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส าหรับรถยนต์

ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ า เครื่องดับเพลิง ฯลฯ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 240,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับรถดับเพลิง เครื่อง

หาบหาม รถบรรทุกน้ า รถตรวจการณ์ รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ฯลฯ 
      

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 35,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัยของเทศบาลต าบลฉวาง  
      

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 75,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าถังดับเพลิง ค่าอัดน้ ายาเคมีถังดับเพลิง สายส่งน้ า

ดับเพลิง หัวฉีดน้ าและวัสดุอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม 
      

  งบลงทุน รวม 82,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 82,000 บาท 
   ครุภัณฑ์โรงงาน       
    ค่าเครื่องเลื่อยยนต์ จ านวน 35,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ก าลังเครื่องขนาดไม่น้อย

กว่า 5 แรงม้า  แผ่นบังคับโซ่ความยาว ขนาด 25 นิ้ว รองรับน้ ามัน
เบนซิน มีการปูองกันสั่นสะเทือน จ านวน 1 เครื่อง 
 - ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
คณะกรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลต าบลฉวางก าหนด) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2550 
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565 ) หน้าที่ 77 ล าดับที่ 33 

      

   ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง       
    ค่าหัวฉีดดับเพลิงแบบคันโยก จ านวน 12,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบคัน

โยก 3 จังหวะ ขนาด 2.5 นิ้ว ชนิดทองเหลือง จ านวน 1 ชุด 
- ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
คณะกรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลต าบลฉวางก าหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2550 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565 ) หน้าที่ 77 ล าดับที่ 34 

      



    ค่าหัวฉีดน้ าดับเพลิงชนิดด้ามปืน จ านวน 35,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ าดับเพลิงชนิดด้ามปืน มีคันโยก เปิด/

ปิด วาล์วน้ าปรับระดับในการฉีดน้ าได้ จ านวน 1 ชุด 
- ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
คณะกรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลต าบลฉวางก าหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2550 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565 ) หน้าที่ 77 ล าดับที่ 35 

      

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,623,451 บาท 
  งบบุคลากร รวม 640,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 640,000 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 600,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน

เทศบาล จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
 - ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา  จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่งหัวหน้าฝุายส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม  จ านวน 1 อัตรา  
 - ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1  อัตรา 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 40,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกอง

การศึกษา จ านวน 1 อัตราและต าแหน่งหัวหน้าฝุายส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม จ านวน 1 อัตรา 

      

  งบด าเนินงาน รวม 409,351 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 43,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 18,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์

เบิกได้ตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 25,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

พนักงานเทศบาลหรือบุคคลอ่ืนที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามที่ระเบียบฯ
ก าหนด 

      

   ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 



        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าท่ีพัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่ใช้
ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง และบุคคลอ่ืนที่ได้รับค าสั่งให้ไปฝึกอบรม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 62 ล าดับที่ 29 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมพัสดุและทรัพย์สินต่าง ๆ ในกอง

การศึกษา เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  ฯลฯ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 60 ล าดับที่ 16 

      

   ค่าวัสดุ รวม 326,351 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียน เช่น ปากกา  ดินสอ  กระดาษ แฟูม

ใส่เอกสาร ฯลฯ 
      

   ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 266,351 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน

ฉวางประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 139 คน คน
ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ เช่น ปูายไวนิล ปูายคัท

เอาท์ ฯลฯ 
      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึก

พิมพ์ แฟลชไดร์ ลงโปรแกรม ฯ  ฯลฯ 
      

  งบลงทุน รวม 18,100 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 18,100 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    ค่าชุดโซฟารับแขกชนิดไม้ จ านวน 13,800 บาท 



        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขกชนิด
ไม้ จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย  
1. เก้าอ้ีตัวยาวพนักพิงขนาด 3 ที่นั่ง จ านวน 1 ตัว 
2. เก้าอ้ีตัวเดียวพนักพิงขนาด 1 ที่นั่ง จ านวน 2 ตัว 
3. โต๊ะกลางไม้ จ านวน 1 ตัว 
- ราคาตามท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
คณะกรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลต าบลฉวางก าหนด) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 76 ล าดับที่ 32 

      

    เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 4,300 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer)  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 20 หน้า ต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 10 หน้า ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2562 
 - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565 ) หน้าที่ 74 ล าดับที่ 19 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 556,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 556,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    โครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนฉวาง จ านวน 556,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนฉวาง ตามโครงการอาหาร

กลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนฉวาง ประจ าปี
งบประมาณ 2563 อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อ
คน จ านวน 139 คน จ านวน 200 วัน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

แผนงานสาธารณสุข 



 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,652,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 925,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 925,000 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 865,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนพนักงานเทศบาล จ านวน  2  อัตรา คือ 

 - ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่งหัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 1 อัตรา 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง จ านวน 2 อัตรา คือ 

 - ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่งหัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 1 อัตรา 

      

  งบด าเนินงาน รวม 595,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และหรือบุคคลอื่นที่มาช่วยเหลืองาน
เทศบาลตามค าสั่งของเทศบาลนอกเวลาราชการ 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ

พนักงานเทศบาล และบุคคลที่มีสิทธิ์เบิกได้ ตามระเบียบฯ ที่ก าหนด 
      

   ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า

พาหนะ ค่าท่ีพัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่ใช้
ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง และบุคคลอ่ืนที่ได้รับค าสั่งให้ไปฝึกอบรม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      



 - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565 ) หน้าที่ 62 ล าดับที่ 29 

    โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 46,500 บาท 

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ส าหรับชุมชนในเขตเทศบาลต าบล
ฉวาง จ านวน 7 ชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าเอกสารการฝึกอบรม ค่าปูายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม  
- เป็นไปตามหนงัสือสั่งการด่วนที่สุด ที ่นศ 0023.3/ว297 ลว.
9 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 39 ล าดับที่ 20 

      

    โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 47,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส าหรับด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ส าหรับชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลฉวาง จ านวน 7 ชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าเอกสารการฝึกอบรม ค่าปูายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที ่นศ 0023.3/ว297 ลว.
9 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 39 ล าดับที ่22 

      

    โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จ านวน 15,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดในชุมชน ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพ
ติด เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเอกสาร/แผ่นพับความรู้(ค่า
ถ่ายเอกสาร) ค่าปูายประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ สือ่โฆษณา
อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย

      



ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และหนังสือสั่งการ ด่วนมาก ที ่มท 0816.5/ว2726 ลว.
4 ธันวาคม 2560  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 36 ล าดับที่ 5  

    โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน อสม. จ านวน 80,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

กลุ่ม อสม.เทศบาลต าบลฉวาง ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์การ
ฝึกอบรม  ค่าวิทยากร  ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
- เป็นไปตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 36 ล าดับที่ 8 

      

    โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 150,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

ชมรมผู้สูงอายุ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม  ค่าวิทยากร  ค่า
พาหนะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม 
- เป็นไปตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 36 ล าดับที่ 9 

      

    โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์ฟ้ืนฟู
คุณภาพชีวิต 

จ านวน 40,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
โรงเรียนผู้สูงอายุ และศูนย์ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตได้แก่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
- เป็นไปตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 37 ล าดับที่ 12 

      

    โครงการร่วมรณรงค์ปูองกันโรคเอดส์ จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมรณรงค์ปูองกันโรค

เอดส์  เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าเอกสาร/แผ่นพับ
      



(ค่าถ่ายเอกสาร) ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ และวัสดุอุปกรณ์
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 35 ล าดับที่ 2 

    โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จ านวน 46,500 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ

ย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ส าหรับชุมชนในเขตเทศบาลต าบล
ฉวาง จ านวน 7 ชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าเอกสารการฝึกอบรม ค่าปูายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที ่นศ 0023.3/ว297 ลว.
9 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 39 ล าดับที่ 21 

      

   ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน

การปฏิบัติงานในส านักงาน ฯลฯ 
      

   วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและ

วิทยุ เช่น สายไฟ  หลอดไฟ ฯลฯ  
      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 15,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเผยแพร่ เช่น ค่าไวนิล แผ่นพับ ฯลฯ       
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 25,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี แฟลชไดร์ ลง

โปรแกรม ฯลฯ 
      

  งบลงทุน รวม 132,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 132,000 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    ค่าเครื่องปรับอากาศ จ านวน 94,000 บาท 



        เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู เป็นราคารวมพร้อม
ติดต้ัง จ านวน 2 เครื่อง   
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2562 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 78 ล าดับที่ 42 

      

    ค่าตู้เก็บเอกสาร จ านวน 4,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน 1 ตู้ โดยมีลักษณะ ชนิด

ท าด้วยเหล็ก ประตู 2 บาน  
- ราคาตามท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
คณะกรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลต าบลฉวางก าหนด) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565 ) หน้าที่ 78 ล าดับที่ 44 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
    ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ(PC) จ านวน 34,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (PC) ส าหรับ

งานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง ๆล่ะ 17,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core ) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
 - มี DVD-RM หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - มีช่องต่อระบบ
เครือข่าย ( Network Interface ) แบบ 10/100/1000 Base-
 T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
 - มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565 ) หน้าที่ 78 ล าดับที่ 43 

      



 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 110,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน 40,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก โดยจ่ายเป็นค่าทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย ค่าน้ ายา
สารเคมีส าหรับพ่นหมอกควัน ค่าปูายไวนิลประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565)  หน้าที่ 36 ล าดับที่ 6 

      

    โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 30,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัข

บ้า โดยจ่ายเป็นค่าวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าปูายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว
0120 ลว. 12 มกราคม 2560 และหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท
0810.5/1042 ลว.10 เมษายน 2561  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 36 ล าดับที่ 4 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และหรือทรัพย์สิน

อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องพ่นหมอก
ควัน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565 ) หน้าที่ 60 ล าดับที่ 16 

      

 งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 90,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 90,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท 
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 90,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ ส าหรับใช้ในศูนย์บริการ

สาธารณสุข เช่น น้ ายาเคมี น้ ายาต่าง ๆ วัคซีนปูองกันโรค ฯลฯ 
      



แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,746,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,072,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,072,000 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 700,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน

เทศบาล จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
 - ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่งนายช่างโยธา จ านวน 2 อัตรา 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล ต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 1 อัตรา 
      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 300,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม

ภารกิจ จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 
 - ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา จ านวน  1  อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 30,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม

ภารกิจ จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 
 - ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา  จ านวน 1 อัตรา 

      

  งบด าเนินงาน รวม 1,674,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 59,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
จ านวน 10,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง คณะกรรมการตามระเบียบพัสดุฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
หนังสือสั่งการที่ก าหนด 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และบุคคลอื่นที่
ปฏิบัติงานตามค าสั่งของเทศบาล หนังสือสั่งการนอกเวลาราชการ 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 24,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่

สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ที่ก าหนด 
      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 



        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
ฯ ที่ก าหนด 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,190,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานกองช่างและงานปรับปรุงภูมิทัศน์

ซ่อมแซมพัสดุทรัพย์สิน 
จ านวน 1,070,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานกองช่างและงานปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซม
พัสดุ ซึ่งเป็นสัญญารายบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (จ านวน 12 เดือน) ดังนี้ 
 - ต าแหน่ง พนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมพัสดุ
ทรัพย์สิน จ านวน 5 อัตรา 
 - ต าแหน่ง พนักงานดูแลสวนสาธารณะ  จ านวน 2 อัตรา  
 - ต าแหน่ง พนักงานดูแลพัสดุ ทรัพย์สิน  จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟูา จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว15555 ลว.
22 มี.ค. 60, มท 0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 61 ประกอบ
กับ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า

พาหนะ ค่าท่ีพัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่ใช้
ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
และบุคคลอ่ืนที่ได้รับค าสั่งให้ไปฝึกอบรม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 62 ล าดับที่ 29 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและหรือซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์

ต่าง ๆ ของกองช่าง เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ และ
      



พัสดุอื่น ๆ ที่ช ารุด ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
- ปรากฎในแผนพัฒนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)หน้าที่ 60 ล าดับ
ที ่17 

   ค่าวัสดุ รวม 425,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในกองช่าง เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ แฟูม

ใส่เอกสาร กระดาษ ฯลฯ 
      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ ายาท าความ

สะอาด  แก้ว จาน ฯลฯ 
      

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 250,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือกองช่าง เช่น สี ทิน

เนอร์ จอบ ขวาน เลื่อย ค้อน  หิน ปูน  ทราย ฯลฯ เพ่ือใช้ในการ
ซ่อมแซมพัสดุและทรัพย์สินของเทศบาล ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ ยางรถยนต์ ฯลฯ ส าหรับ

ซ่อมแซมรถยนต์ จักรยานยนต์ของกองช่าง ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ ส าหรับรถยก

กระเช้า รถบรรทุกหกล้อและอ่ืน ๆ ของกองช่าง ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่หรือวัสดุ

ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นไม้อัด แปรงทาสี ปูายไวนิลและวัสดุ
อ่ืน ๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

      

 งานสวนสาธารณะ รวม 526,800 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 180,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลต าบลฉวาง จ านวน 150,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล

ต าบลฉวางเช่น สวนสาธารณะ ริมถนนสองข้างทาง เป็น
ต้น ได้แก่ ค่าพันธุ์ไม้ ดอกไม้ประดับ  ซ่อมแซมรั้วสวน  ระบบ
ไฟฟูา ปรับสภาพพ้ืนที่ทั่วไป ม้านั่งหินอ่อน  ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

      



- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 53 ล าดับที่ 3 

   ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 
   วัสดุการเกษตร จ านวน 30,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการ

บ ารุง ดูแลรักษาสวนสาธารณะ สวนหย่อม และท่ีสาธารณะทั่วไปใน
เขตเทศบาล เช่น มีดดายหญ้า กรรไกรตัดแต่งกิ่ง
ไม้ มีด พร้า ปุ๋ย สารเคมี ฯลฯ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

      

  งบลงทุน รวม 346,800 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 19,000 บาท 
   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
    เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 19,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ

แข็ง จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500.- บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
  2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
  3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
  4. พร้อมใบมีด 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2562) 
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565 ) หน้าที่ 73 ล าดับที่ 7 

      

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 327,800 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
    โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพและสนามกีฬาบ้านวังม่วง จ านวน 327,800 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพและสนาม

เด็กเล่นบ้านวังม่วง โดยการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกก าลังกาย
ชุมชนบ้านวังม่วง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร พร้อม
เสริมพ้ืนคอนกรีตสนาม
ตะกร้อ กว้าง 15.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.10 เมตร รายล
ะเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลฉวาง 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 46 ล าดับที่ 24 

      

 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,900,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 360,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 360,000 บาท 
   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 200,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งพนักงาน       



ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถบรรทุกขยะ) จ านวน 1 อัตรา 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 160,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งพนักงาน

ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถบรรทุกขยะ) จ านวน 1 อัตรา 
      

  งบด าเนินงาน รวม 2,520,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 2,060,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมและงานปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาความสะอาดภายใน 
จ านวน 1,400,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความ
สะอาดในเขตเทศบาล  ซึ่งเป็นสัญญารายบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ 2562 (จ านวน 12 เดือน) ดังนี้ 
 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่ง พนักงานดูแลตลาดและร้านค้า จ านวน 1 อัตรา  
 - ต าแหน่ง พนักงานกวาดขยะ จ านวน 9 อัตรา 
 - ต าแหน่ง พนักงานเก็บขยะ/ขนขยะ จ านวน 5 อัตรา 
 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข  จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว15555 ลว.
22 มี.ค. 60, มท 0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 61 ประกอบ
กับ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59 

      

    ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จ านวน 400,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขต

เทศบาลต าบลฉวาง ตามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
ให้บริการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระหว่างเทศบาล
ต าบลปากน้ าฉวาง ร่วมกับเทศบาลต าบลฉวาง ฯลฯ ลง
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ในอัตราตันละ 430.- บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2560  

      

    ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป จ านวน 80,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารหรือจ้างเหมาแรงงานทั่วไป เช่น ตัด

กิ่งไม้ ดูดส้วมสาธารณะ ขุดลอกบ่อน้ า คูคลอง ปรับสภาพ
พ้ืนที่ ปราบวัชพืช ฯลฯ  

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการ 3R รักษ์โลก จ านวน 30,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 3R รักษ์

โลก เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความเป็นจริงและ

      



เหมาะสม ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 51 ล าดับที่ 8 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 150,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน

ต่าง ๆ ที่ช ารุดสึกหรอ ได้แก่ รถบรรทุกขยะ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 60 ล าดับที่ 16 

      

   ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 160,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องมือ

เครื่องใช้ในการท าความสะอาดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม จ านวน 60,000.- บาท และค่าถังขยะ จ านวน 100,000.-
 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม  

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส าหรับรถบรรทุกขยะ

และยานพาหนะอ่ืน ๆ ที่ใช้ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก  ยางใน เป็นต้น 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 200,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันและหล่อลื่นของรถบรรทุกขยะ เครื่องตัด

หญ้า ฯลฯ ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      

   วัสดุการเกษตร จ านวน 40,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าสารเคมีก าจัดวัชพืชและอ่ืน ๆ เช่น ยาฉีด

หญ้า สารเคมี อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
      

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 30,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่จ าเป็น

และเหมาะสม เช่น ถุงมือ รองเท้าบู๊ท เสื้อกันฝน เป็นต้น 
      

   วัสดุอื่น จ านวน 20,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้าและ

อ่ืน ๆ เช่น สายพาน หัวเทียน ใบมีดตัดหญ้า ฯลฯ  
      

  งบลงทุน รวม 20,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 20,000 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       



    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 20,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ที่เป็น

โครงสร้างขนาดใหญ่ ได้แก่ รถบรรทุกขยะ ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 60 ล าดับที่ 17 

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 171,600 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 165,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    โครงการ การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง จ านวน 15,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการเสริมสร้างครอบครัว

อบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 33 ล าดับที่ 6 

      

    โครงการฝึกอบรมให้ความรุ้สิทธิและหน้าที่ของสตรี จ านวน 15,000 บาท 
        เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิ

และหน้าที่ของสตรี เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 34 ล าดับที่ 11 

      

    โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จ านวน 15,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลต าบล
ฉวาง เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและ
เหมาะสม    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

      



ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 34 ล าดับที่ 8 

    โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จ านวน 15,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้

พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0810.6/ว
24 ลว. 4 มกราคม 2561 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 34 ล าดับที่ 9 

      

    โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน จ านวน 90,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กร

ชุมชน ตามหลักเศรษฐกจิพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ดังนี้ 
1.หลักสูตรการฝึกอบรมการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ จ านวน 35,000 บาท 
2.หลักสูตรการฝึกอบรมการสานกระเป๋าจากกระจูด 35,000 บาท 
3.หลักสูตรการฝึกอบรมการท าปลาเส้น ปลา3
รส จ านวน 20,000 บาท 
ส าหรับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าอาหารและค่า
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที ่มท. 0891.4/ว1659 ลง
วันที่ 24 สิงหาคม 2553 
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 57 ล าดับที่ 2 

      

    โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักคนพิการ จ านวน 15,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการสานสัมพันธ์สายใยรักคน

พิการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -

      



 2565) หน้าที่ 33 ล าดับที่ 2 
  งบลงทุน รวม 6,600 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 6,600 บาท 
   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
    ค่าตู้กระจก จ านวน 6,600 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจก จ านวน 1 ใบ ตามคุณลักษณะดังนี้ 
  - ขนาด 5 ฟุต (10x153x102 ซม.) 
  - กั้นด้วยกระจกท้ัง 4 ด้าน หุ้มด้วยอลูมิเนียม และด้านหน้า
สามารถเลื่อน เปิดปิดได้ 
  - มีชั้นวางของซึ่งท าด้วยกระจก  จ านวน 2 ชั้น 
  - ขาตั้งมีล้อหมุนได้ 
- ตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
คณะกรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลต าบลฉวางก าหนด) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 75 ล าดับที่ 26 

      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 479,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 295,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จ านวน 200,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์

ขององค์กรชุมชนในเขตเทศบาลต าบลฉวาง เช่นค่าปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเตรียมสนามแข่งขันและสถานที่
พิธีเปิด/ปิด ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอ้ี ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
กีฬา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีจ่ าเป็นและเหมาะสม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าาด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565)  หน้าที่ 44 ล าดับที่ 13 

      

    โครงการฝึกอบรมและจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลฉวาง จ านวน 20,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและจัดตั้งสภาเด็กและ

เยาวชนเทศบาลต าบลฉวาง เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
      



อุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 48 ล าดับที่ 31 

    โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน

ระดับต่าง ๆ เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 44 ล าดับที่ 14  

      

    โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนอาสาท าดีเพ่ือพัฒนาสังคม จ านวน 30,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน

อาสาท าดีเพ่ือพัฒนาสังคม เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบกิจกรรม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและ
เหมาะสม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 48 ล าดับที่ 30 

      

   ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 
   วัสดุกีฬา จ านวน 40,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนศูนย์กีฬา

เทศบาลต าบลฉวางและกิจกรรมกีฬาขององค์กรชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลฉวาง เช่น  ลูกฟุตบอล ตะกร้อ  วอลเล่ย์บอล เป
ตอง  ฯลฯ 

      

  งบลงทุน รวม 184,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 184,000 บาท 
   ครุภัณฑ์กีฬา       
    ค่าครุภัณฑ์ชุดออกก าลังกาย จ านวน 184,000 บาท 



        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดออกก าลังกายกลางแจ้งพร้อม
ติดต้ัง ส าหรับบริการประชาชนในการออกก าลังกายบริเวณสวน
สุขภาพและสนามเด็กเล่นบ้านวังม่วง จ านวน 9 ชิ้น ตามรายการ
ดังนี้ 
1. อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก(แบบถ่าง-หุบยกตุ้มน้ าหนัก) 
2. อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก(แบบดันตัวยกสูง) 
3. อุปกรณ์แกว่งสะโพก-ทรงตัวคู่ 
4. อุปกรณ์โยกกรรเชียงบกเดี่ยว 
5. อุปกรณ์เอนปั่นจักรยาน 
6. อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขน-ขา-หน้าท้อง 
7. อุปกรณ์เดินสลับแขน-ขา แนวราบ 
8. อุปกรณ์ยกน้ าหนัก(แบบนอน) 
9. อุปกรณ์ซิทอัพคู่ 
- ราคาตามท้องตลาด(เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
คณะกรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลต าบลฉวางก าหนด) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้าที่ 72 ล าดับที่ 6 

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 510,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 480,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีวันลอย

กระทง เช่น  ค่าปูายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าจ้างปรับปรุง
สถานที่ลอยกระทง ค่าจัดเตรียมเวทีกลาง  ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเงิน
รางวัล ถ้วยรางวัล สายสะพายการประกวด ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและเหมาะสม   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 43 ล าดับที่ 5  

      

    โครงการงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จ านวน 200,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีวันสงกรานต์และวัน

ผู้สูงอายุ เช่น ค่าจัดตกแต่งขบวนรถแห่พระพุทธรูป  ค่าจัดเตรียม
พานดอกไม้รดน้ าผู้สูงอายุ ค่าเงินรางวัลถ้วยรางวัลการประกวด  ค่า

      



เช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งเวที,สถานที่จัดงาน  ค่าเช่า
โต๊ะ เต้นท์ เก้าอ้ี ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่า
เครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นและเหมาะสม   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 42 ล าดับที่ 2 

    โครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ จ านวน 40,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือน

สิบ เช่น ค่าปูายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าน้ าดื่ม ค่าเช่าเครื่อง
เสียง  ค่าจัดตกแต่งสถานที่สมโภชน์และสถานที่จัดงาน ค่าเงินรางวัล
การประกวดหมรับ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 43
ล าดับที่ 7  

      

    โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 140,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่า

ปูายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าจ้างตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่า
เช่าโต๊ะ เต้นท์ เก้าอ้ี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าของรางวัลการแข่งขันตอบ
ค าถาม ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นและเหมาะสม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 42 ล าดับที่ 1  

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    โครงการประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจ าปี 2563 จ านวน 30,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอฉวาง ตามโครงการ

ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจ าปี 2563 เช่น ค่าจ้างเหมา
รถยนต์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าจัดหาขนมเดือนสิบ ดอกไม้และ
อุปกรณ์ขบวนหมรับ ค่าตกแต่งรถหมรับและค่าจัดท าปูาย

      



ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565 ) หน้าที่ 45 ล าดับที่ 19 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 1,478,300 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 550,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 250,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น ถนน ไหล่

ทาง คูระบายน้ า รางระบายน้ า ทางเท้า ระบบไฟฟูา ระบบ
ประปา ปรับสภาพพ้ืนที่ทั่วไป ฯลฯ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 60 ล าดับที่ 17 

      

   ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท 
   วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 300,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูา เช่น หลอดไฟ โคม

ไฟ สายไฟ ฯลฯ ใช้ส าหรับซ่อมเปลี่ยนไฟฟูาสาธารณะที่เสื่อมช ารุด
ในเขตเทศบาล 

      

  งบลงทุน รวม 928,300 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 928,300 บาท 
   ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือ

สถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง 
      

    เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.ฯและโครงการซ่อมแซมถนน 

จ านวน 30,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk) ตาม
จ านวนเงินที่ค านวนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้ผู้รับจ้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค(กวจ) 0405.2/ว
110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการ
ก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) ไว้ใน
สัญญาจ้างก่อสร้าง 

      

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
    โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายสุรินทร์ สินเพชร ถึงบ้าน

นายวิศิษฐ์ เสนามิตร หมู่ที่ 2 ต าบลฉวาง 
จ านวน 563,000 บาท 



        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้าน
นายสุรินทร์ สินเพชร ถึงบ้านนายวิศิษฐ์ เสนามิตร  หมู่ที่ 2 ต าบล
ฉวาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลฉวาง 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 26 ล าดับที่ 8 

      

    โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักถนนสายทุ่งลาดชุมชนบ้านทุ่ง
ลาด(บริเวณคลินิกหมอสุริยะ) หมู่ที่ 2 ต าบลฉวาง 

จ านวน 305,300 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวางท่อพร้อมบ่อพักถนนสายทุ่ง
ลาดชุมชนบ้านทุงลาด (บริเวณคลินิกหมอสุริยะ) หมู่ที่ 2 ต าบล
ฉวาง โดยด าเนินการวางท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
ทุกระยะ 10 เมตร ยาว 88 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลฉวาง 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565 ) หน้า 26 ล าดับที่ 7 

      

   ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

      

    ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคล
ภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

จ านวน 30,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ รับรองแบบ งานก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค สาณารณูปการ ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง สิ่ง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 63 ล าดับที่ 2 

      

แผนงานการพาณิชย์ 
 งานตลาดสด รวม 149,500 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 149,500 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 44,500 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ จ านวน 28,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่อสัญญาที่ดินตั้งตลาดสดของ

เทศบาล ประจ าปี 2563  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่4 ) พ.ศ. 2561 และหนังสือสั่งการ ที่ มท0808.2/ว

      



1536 ลว. 19 มี.ค. 61 
    ค่าเช่าอาคารตลาดสดเทศบาล จ านวน 15,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่อสัญญาอาคารตลาดสดของ

เทศบาล ประจ าปี 2563  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่4 ) พ.ศ. 2561และหนังสือสั่งการ ที่ มท0808.2/ว
1536 ลว. 19 มี.ค. 61 

      

    ค่าเบี้ยประกันภัยอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ จ านวน 1,500 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยอัคคีภัยอาคารราช

พัสดุ ประจ าปี 2563 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่3 ) พ.ศ. 2558 

      

   ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการท าความสะอาดส าหรับตลาด

สด เช่น ไม้กวาด แปรงถูพ้ืน น้ ายาท าความสะอาดฯลฯ และรายจ่าย
อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม และท่ีระเบียบก าหนดให้
สามารถเบิกจ่ายได้ 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 95,000 บาท 
   ค่าไฟฟูา จ านวน 45,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาตลาดสดเทศบาล       
   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 50,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาตลาดสดเทศบาล       
 งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 7,500 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 7,500 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 4,500 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ จ านวน 4,500 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินตั้งโรงฆ่าสัตว์เก่า (โรงสูบน้ า

ดับเพลิง) ประจ าปี 2563 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ

      



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่4 ) พ.ศ. 2561 และหนังสือสั่งการ ที่ มท0808.2/ว
1536 ลว. 19 มี.ค. 61 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท 
   ค่าไฟฟูา จ านวน 3,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาโรงฆ่าสัตว์เก่า (โรงสูบน้ าดับเพลิง)       

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 6,294,400 บาท 
  งบกลาง รวม 6,294,400 บาท 
   งบกลาง รวม 6,294,400 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเงินประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างของ

เทศบาลต าบลฉวาง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือ
ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว9 ลว. 22 มกราคม 2557 และหนังสือ
ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว81 ลว.10 กรกฎาคม 2557 

      

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 3,850,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล

ฉวาง ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 409 ราย ๆ ละ 600.-
 ถึง 1,000.- บาท (ตามเกณฑ์ช่วงอายุ) จ านวน 12 เดือน 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้าที่ 49 ล าดับที่ 1 

      

   เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 883,200 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่ายังชีพคนพิการในเขตเทศบาลต าบลฉวาง ประจ าปี

งบประมาณ 2563 จ านวน 72 คน และผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์เพ่ิมข้ึนใน
ระหว่างปี รายละ 800.- บาท จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

      



 - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้าที่ 49 ล าดับที่ 2 

   เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 24,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ในเขตเทศบาลต าบล

ฉวาง ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 4 ราย และท่ีเข้า
หลักเกณฑ์เพ่ิมระหว่างปี รายละ 500.- บาท จ านวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 49 ล าดับ
ที ่3 

      

   ส ารองจ่าย จ านวน 254,100 บาท 
        เพ่ือจ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและมิได้ตั้ง

งบประมาณไว้ในหมวดรายการใด หรือตั้งไว้ไม่พอจ่ายหรือในกรณี
เกิดสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย อัคคีภัย และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ  ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2560 

      

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    ค่าช าระเงินกู้ ก.ส.ท. จ านวน 419,300 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.

ส.ท.) โดยช าระเงินต้น งวดที่ 2 จ านวน 311,990.47 บาท และ
ดอกเบี้ยจ านวน 107,289.63 บาท ซึ่งได้กู้มาก่อสร้างฌาปนสถาน
(เมรุเผาศพ) วัดวังม่วง ตามสัญญาเงินกู้เลขท่ี 1397/86/2557 ลง
วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 และบันทึกต่อท้ายสัญญาฯ ลง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 

      

    โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจการจราจร จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการจราจร เช่น ทาสี

ถนน ปูายจราจร ไฟสัญญาณจราจร แผงกั้นจราจร ปูายบอกชื่อ
ถนน เป็นต้น  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่ มท 0607/ว3534 ลง
วันที่ 20 ธันวาคม 2536 เรื่อง การตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้าที่ 40 ล าดับที่ 1  

      

    โครงการสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จ านวน 65,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ       



ตามข้อตกลงการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น โดยความร่วมมือกับส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเขต 11 สุราษฎร์ธานี  
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้าที่ 35 ล าดับที่ 1 

    เงินบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ จ านวน 35,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเก่ียวกับค่าสมาคม พ.ศ. 2555  
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้าที่ 65 ล าดับที่ 3 

      

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือให้ความคุ้มครอง

แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บ ปุวย ตาย หรือสูญหาย อัน
เนื่องมาจากการท างานให้แก่นายจ้างเป็นรายปี ในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณท้ังปี  
 - เปูนไปตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วน
ที่สุด ที ่นศ 0023.4/ว 149 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 
 - กระทรวงแรงงานบังคับใช้ ( พระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับ
ที ่2 พ.ศ. 2561 ) 

      

    เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือตั้งจ่ายเป็นเงินสมทบค่าสนับสนุนงานกองทุนสวัสดิการชุมชน

เทศบาลต าบลฉวาง ตามแนวทางสนับสนุนการด าเนินงานกองทุน
สวัสดิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยยึดหลักการออม
สมทบ ประชาชน 1 ส่วน อปท. 1 ส่วนและรัฐบาล 1 ส่วน 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/1659 ลง
วันที่ 24 สิงหาคม 2553  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 57 ล าดับที่ 3 

      

   เงินช่วยพิเศษ จ านวน 30,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิตของพนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน ตามระเบียบและกฏหมายที่
ก าหนด  

      

   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 428,800 บาท 



        เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกฏหมายก าหนด ในอัตราร้อยละ 2 ของ
ประมาณการรายรับ โดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐและเงินที่มีผู้อุทิศ
ให้ เป็นไปตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว23 , ว
30 ลว. 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

      

 


