
   

  

 

      

  

 

   

      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ของ 

 

เทศบาลต าบลฉวาง 
อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        



          
 เทศบาลต าบลฉวาง 
 เขต/อ าเภอ ฉวาง    จ ังหวัดนครศร ีธรรมราช  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 -   ซอย-   ถนนภักดีราษฎร ์  แขวง/ต าบล -  
   เขต/อ าเภอ ฉวาง  จ ังหวัดนครศร ีธรรมราช   80150 
       
    
 พื้นที่ 2.00 ตารางกโิลเมตร 
    
 ประชากรทัง้หมด 2,488 คน 
 ชาย 1,221 คน 
 หญิง 1,267 คน 
    
    
  ข้อมูล ณ วันที ่12 พฤศจกิายน 2563 
  

  

 

 

 

 

 



      

  

 

   

       
ส่วนที่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

ของ 
 

เทศบาลต าบลฉวาง 
อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 
 
 
 
 
 



ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาเทศบาลต าบลฉวาง 

           บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลฉวาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา
เทศบาลต าบลฉวางอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลฉวางจึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานะการคลงั 

 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถานะการเงิน 

ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 36,512,387.87 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 25,401,668.88 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 12,616,469.63 บาท 
1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ รวม 1,286,399.00 
บาท 
1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

  

  

  

  

  

 1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 3,264,630.53 บาท 
2. การบรหิารงบประมาณ ในปงีบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 
  (1) รายรับจริง จ านวน 26,143,568.13 บาท ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร จ านวน 128,348.24 บาท 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 660,081.90 บาท 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 270,082.27 บาท 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 33,730.00 บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 6,376.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 13,873,935.72 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 11,171,014.00 บาท 

  (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 744,828.00 บาท 

  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 22,336,480.23 บาท ประกอบด้วย 

   งบกลาง จ านวน 4,638,495.77 บาท 

   งบบุคลากร จ านวน 9,554,102.00 บาท 

   งบด าเนินงาน จ านวน 6,602,442.46 บาท 

   งบลงทุน จ านวน 976,780.00 บาท 
   งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 0.00 บาท 

   งบเงินอุดหนุน จ านวน 564,660.00 บาท 

  (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 744,828.00 บาท 

  (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

  (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  (7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

 



 

  ค าแถลงงบประมาณ     

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

เทศบาลต าบลฉวาง 

อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช 
        

          รายร ับจร ิง 

ปี  2562 

ประมาณการ  

ปี 2563 

ประมาณการ  

ปี 2564 

รายไดจ้ดัเกบ็เอง       

  หมวดภาษีอากร 820,635.94 355,000.00 370,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 

731,908.30 774,000.00 886,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 299,918.02 300,000.00 320,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 52,640.00 61,000.00 70,000.00 

  หมวดรายได้จากทุน 0.00 50,000.00 30,000.00 

รวมรายไดจ้ดัเก็บเอง 1,905,102.26 1,540,000.00 1,676,000.00 

รายไดท้ ีร่ฐับาลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 18,425,415.29 19,900,000.00 18,974,000.00 

รวมรายไดท้ ีร่ฐับาลเกบ็แลว้จดัสรรให้

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

18,425,415.29 19,900,000.00 18,974,000.00 

รายไดท้ ีร่ฐับาลอดุหนนุใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,211,200.00 13,050,000.00 13,750,000.00 

รวมรายไดท้ ีร่ฐับาลอุดหนนุใหอ้งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

11,211,200.00 13,050,000.00 13,750,000.00 

รวม 31,541,717.55 34,490,000.00 34,400,000.00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ ่ายประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายจ ่าย รายจ ่ายจร ิง 
ปี 2562 

ประมาณการ  
ปี 2563 

ประมาณการ  
ปี 2564 

จ ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 5,091,698.46 6,294,400.00 5,990,700.00 

  งบบุคลากร 10,895,760.00 12,835,949.00 12,591,000.00 

  งบด าเนินงาน 9,207,621.65 12,310,751.00 11,111,720.00 

  งบลงทุน 1,401,540.00 2,462,900.00 1,821,580.00 

  งบเงินอุดหนุน 592,548.45 586,000.00 570,000.00 

รวมจา่ยจากงบประมาณ 27,189,168.56 34,490,000.00 32,085,000.00 

รวม 27,189,168.56 34,490,000.00 32,085,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

  

 

   

      

ส่วนที่ 2 

เทศบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

เทศบาลต าบลฉวาง  

อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

บันทึกหลักการและเหตุผล  

ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ เทศบาลต าบลฉวาง 
อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช 

        

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบรหิารทัว่ไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,590,423 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,757,000 

ด้านบรกิารชมุชนและสงัคม   

  แผนงานการศึกษา 1,306,687 

  แผนงานสาธารณสุข 1,676,910 

  แผนงานเคหะและชุมชน 5,878,500 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 235,180 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 763,100 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,737,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 149,500 

ด้านการด าเนนิงานอืน่   

  แผนงานงบกลาง 5,990,700 

งบประมาณรายจา่ยทั้งส ิน้ 32,085,000 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายร ับงบประมาณรายจ ่ายทั่วไป  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลฉวาง 

อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช 
ประมาณการรายรบัรวมทัง้ส ิ้น  34,400,000   บาท  แยกเปน็ 

  
รายได้จ ัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษอีากร รวม 370,000 บาท 

  
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 250,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่าปีทีผ่านมา   

  
ภาษีปูาย จ านวน 120,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้มากขึ้น 

  

 
หมวดคา่ธรรมเนยีม ค่าปรบั และใบอนญุาต รวม 886,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน จ านวน 3,500 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้มากขึ้น 

  

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ

ได้น้อยลง 
  

  
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 50,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ

ได้มากขึ้น 
  

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการต้ังสุสานและฌาปนสถาน จ านวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้น้อยลง 

  

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 2,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้มากขึ้น 

  

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้มากขึ้น 

  

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 60,000 บาท 



    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จ านวน 500 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้มากขึ้น 

  

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 50,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้มากขึ้น 

  

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

จ านวน 10,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ

ได้น้อยลง 
  

  
ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซ่ึงมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 4,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้มากขึ้น 

  

  
ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จ านวน 700,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้มากขึ้น 

  

  
ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 500 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ

ได้มากขึ้น 
  

  
ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จ านวน 500 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา   

 
หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ รวม 320,000 บาท 

  
ดอกเบี้ย จ านวน 320,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้

มากขึ้น 
  

 
หมวดรายได้เบด็เตลด็ รวม 70,000 บาท 

  
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จ านวน 5,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าขายแบบแปลน จ านวน 45,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้มากขึ้น 

  

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 20,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้น้อยลง 

  



 
หมวดรายไดจ้ากทุน รวม 30,000 บาท 

  
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 30,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้น้อยลง 

  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

รายได้ที่ร ัฐบาลเก็บแล้วจ ัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
หมวดภาษจีดัสรร รวม 18,974,000 บาท 

  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 260,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ

การจัดสรรน้อยลง  
  

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 14,000,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรน้อยลง  

  

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 1,164,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรน้อยลง  

  

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 70,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ

การจัดสรรมากขึ้น 
  

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 2,350,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ

การจัดสรรมากขึ้น 
  

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 20,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรน้อยลง  

  

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 110,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรมากขึ้น 

  

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จ านวน 1,000,000 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ

การจัดสรรมากขึ้น 
  

 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

รายได้ที่ร ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
หมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไป รวม 13,750,000 บาท 

  

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ

ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 13,750,000 บาท 

    

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรมากขึ้น ตามประเภทดังต่อไปนี้ เช่น 

- เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอน 
- เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่

ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ) 

- เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
สงเคราะห์เบี้ยความพิการ) 

- เงินอุดหนุนส าหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนส าหรับ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ ่ายงบประมาณรายจ ่ายทั่วไป  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลฉวาง 
อ าเภอ ฉวาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
                 ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งส ิน้ 32,085,000 บาท จ ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษจีดัสรรและหมวดเงนิอุดหนนุ

ทั่วไป แยกเปน็  
แผนงานบร ิหารงานทั่วไป  

 
งานบรหิารทัว่ไป รวม 9,406,433 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 6,946,000 บาท 

   
เง ินเดอืน (ฝาุยการเมอืง) รวม 2,639,000 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 700,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรอง

นายกเทศมนตรี 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยเงินเดือน เงิน

ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน
ของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา

เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที ่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา

เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2557       

      

   
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรีและ

รองนายกเทศมนตรี 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรอง

นายกเทศมนตรี 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน

ของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา

เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที ่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ

ที ่2) พ.ศ. 2557        

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 



เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน
ของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา

เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที ่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา

เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2557       

      

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จ านวน 199,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการและที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรอง

นายกเทศมนตรี 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน

ของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา

เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที ่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ

ที ่2) พ.ศ. 2557       
    

      

   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,500,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรอง

นายกเทศมนตรี 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยเงินเดือน เงิน

ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน
ของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา

      



เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที ่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา

เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2557   

   
เง ินเดอืน (ฝาุยประจ  า) รวม 4,307,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,646,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาล 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 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนและค่าตอบแทน
ประจ าต 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 510,000 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 881,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 5 อัตรา ดังนี้ 

 - ต าแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 อัตรา  
 - ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  จ านวน 1 อัตรา     

      



  
งบด าเนนิงาน รวม 2,460,433 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 355,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 24,000บาท 

- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที ่มท 0313.4/ว3369 ลง
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557  
2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ต่างๆ ตามระเบียบที่ก าหนด เช่น คณะกรรมการแปร
ญัตติ คณะกรรมการสอบคัดเลือก จ านวน 26,000 บาท      

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างหรือเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนที่มาช่วยเหลืองานนอกเวลาราชการ       

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 180,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่

มีสิทธ์ิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ที่ก าหนด      
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร

ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และนายกเทศมนตรี ที่
มีสิทธ์ิเบิกได้ตามระเบียบฯ ที่ก าหนด      

      

   
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและนายกเทศมนตรี ตลอดจนบุคคล
ในครอบครัวท่ีมีสิทธ์ิเบิกได้ตามระเบียบฯที่ก าหนด      

      

   
ค่าใชส้อย รวม 1,213,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
ค่าจ้างโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพส านักปลัด จ านวน 270,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานส านักปลัดเทศบาลต าบลฉวาง ซ่ึงเป็น

สัญญารายบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ 2564 (จ านวน 12 เดือน) ดังนี้ 
 - งานบริการงานธุรการทั่วไป ,ติดต่อประสานงานทั้งภายใน

และภายนอกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ,จัดเตรียมงาน
ประชุม  กลั่นกรองเรื่อง เตรียมการส าหรับประชุมและจัดท า

รายงานการประชุม และงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ

      



มอบหมาย ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 1 อัตรา  
 - งานบริการด้านการขับรถยนต์ที่อยู่ในความดูแลของส านัก

ปลัดเทศบาลต าบลฉวาง  ,บริการงานตรวจสอบดูแลรักษา
รถยนต์และเครื่องมืออุปกรณ์อ่ืนๆ, บริการงานดูแลรักษาท า

ความสะอาดและงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ต า
แแหน่ง 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 าความสะอาดสถานที่

อาคารซ่ึงเป็นสัญญารายบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ 2564 (จ านวน 12 เดือน) ดังนี้ 

-งานเปิด – ปิด  อาคารส านักงาน  ท าความสะอาดอาคารทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร , จัดโต๊ะเก้าอ้ีในห้องประชุมและ
ท าความสะอาดภาชนะจากการจัดประชุม , บริการเครื่องด่ืม

และอาหารว่างประจ าห้องประชุม และงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย  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 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น ค่าจ้าง

เข้าปกเล่มงบประมาณแผนพัฒนา, เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม      

      

    
ค่าบอกรับวารสาร จ านวน 7,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารและ

วารสารต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม       
      

    
ค่าปฏิทินประชาสัมพันธ์เทศบาล จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวารสารประชาสัมพันธ์
เทศบาลในรูปแบบปฏิทิน ประจ าปี 2564 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์งานบริการประชาชน ตลอดจนภารกิจและ

ผลงานของเทศบาล       

      

    
ค่าประกันภัยรถยนต์เทศบาล จ านวน 20,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าท าประกันภัยรถยนต์       



เทศบาล ประจ าปี 2564 โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ที ่มท 0808.2/ว2633 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2552       

    
ค่าปรับปรุงเว็บไซต์ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและดูแลระบบเว็บไซต์ การเช่าพ้ืนที่

โดเมนหรือดูแลระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน       
      

    
ค่าวารสารประชาสัมพันธ์ จ านวน 26,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวารสาร รายงานกิจการ
เทศบาล ประจ าปี 2564 และหรือวารสารประชาสัมพันธ์งาน
บริการประชาชน คู่มือบริการประชาชน ภารกิจและผลงาน

ของเทศบาล       

      

   
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 100,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลภายนอกเข้าดู
งานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีตรวจ

เยี่ยมหรือตรวจราชการ การประชุม
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานต่างๆ ที่

ได้รับแต่งต้ังตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ หนังสื่อสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือค าสั่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การประชุมราชการภายในหน่วยงาน

ประจ าเดือน การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่
สภาท้องถิ่นต้ังขึ้น การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือบูรณา

การจัดท าแผนชุมชน หรือเรื่องอ่ืนที่
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่กระกรวงมหาดไทย
ก าหนด การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ

หรือเอกชน และการประชุมกรณีอ่ืนที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีงานงานพิธีต่างๆ หรือ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น งานรับเสด็จ งานเฉลิม
ฉลอง งานรัฐพิธี งานพิธีกรทางศาสนาพุทธ เช่น การจัดซ้ือ

เครื่องราชสักการะ เครื่องทองน้อย กระถางธูป เชิง
เทียน แจกัน พานพุ่ม เครื่องไทยธรรม ผ้าแพร ธงชาติ พระ
บรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ   

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 

      



   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม สัมมนา  ประชุม และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม ส าหรับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และบุคคลที่ได้เดินทาง

ไปฝึกอบรมตามค าสั่งของเทศบาล  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ
ที ่3 พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
     

      

    
โครงการจัดการเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีครบวาระ ยุบสภา หรือแทน

ต าแหน่งที่ว่าง และการเลือกต้ังอ่ืน ๆ ตามที่กฏหมาย
ก าหนด เช่น ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุการเลือกต้ัง วัสดุ
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกต้ัง ค่าจัด

เวทีกลาง ค่าบัตรเลือกต้ัง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น
และเหมาะสม  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
3675 ลว. 6 กรกฎาคม 2561 , หนังสือมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1705 ลว. 20 มีนาคม 2563 

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

      

    
โครงการจัดท าแผนชุมชนและประชาคมท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการจัดท าแผน
ชุมชน แผนประชาคมท้องถิ่น การจัดเวทีประชาคม ประชา
พิจารณ์และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์การ

ประชุม ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่าปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

      



ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 และตามหนังสือสั่งการ

ที ่มท 0810.3/ว6046 ลว. 19 ตุลาคม 2561  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 62 ล าดับที ่27      

    
โครงการจ่ายเงินท าขวัญพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าท าขวัญพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาล  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ที ่มท 0809.3/ว291 ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2552  

      

    

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรเทศบาล

ต าบลฉวาง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่บุคลากรเทศบาลต าบลฉวาง เช่น ค่าปูาย

ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่

จ าเป็นและเหมาะสม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 58 ล าดับที่ 5      

      

    
โครงการให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารหน่วยงาน จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้ด้านข้อมูล

ข่าวสารหน่วยงาน เช่น ค่าจัดท าคู่มือ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย

อ่ืน 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 ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ของส านักปลัดเทศบาล เม่ือเกิดการ
      



ช ารุดหรือจ าเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
ดี ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง

คอมพิวเตอร์ รถยนต์ อาคาร สถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น 
     

   
ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 70,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเครื่องเขียน และแบบ

พิมพ์ เช่น  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  ฯลฯ      
      

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและ

วิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ  แบตเตอรี่AA ส าหรับไมค์
ลอย  ฯลฯ      

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้

กวาด กระดาษช าระ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดมือ น้ ายาท าความ
สะอาด แก้วน้ า กระติกน้ า ผ้าม่าน มู่ลี่กันแสง  

ฯลฯ      

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท 

      

   เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงาน และวัสดุทรัพย์สินของส านักปลัด เช่นบาน

ประตู หน้าต่าง กระจก ท่อประปา 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 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับ

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น น้ ามัน
เชื้อเพลิง น้ ามันเครื่อง น้ ามันเบรก ฯลฯ      

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 40,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ เช่น ปูายต่าง ๆ ปูายซุ้ม

เฉลิมพระเกียรติ ปูายไวนิล แปรงทาสีฯลฯ      
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ในระบบการใช้งาน

คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี แฟลชไดร์ หมึกคอมพิวเตอร์ ลง
โปรแกรมฯ ฯลฯ      

      



   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 522,433 บาท 

   
ค่าไฟฟูา จ านวน 262,433 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาส านักงานเทศบาล รวมทั้ง

อาคาร สถานที่ต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลฉวาง      
      

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส านักงานเทศบาล รวมทั้ง

อาคาร สถานที่ต่าง ๆ ของเทศบาล      
      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส านักงานเทศบาลและค่าบริการ

อินเทอร์เน็ตและค่าใช้บริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง      
      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ของส านักงาน

เทศบาลต าบลฉวาง      
      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 160,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการต่าง ๆ ทางด้าน

โทรคมนาคม เช่น อินเทอร์เน็ต ฯลฯ      
      

 
งานบรหิารงานคลัง รวม 2,183,990 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,460,000 บาท 

   
เง ินเดอืน (ฝาุยประจ  า) รวม 1,460,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,400,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาล 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 าเนนิงาน รวม 687,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 187,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 42,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการ       



จัดซ้ือจัดจ้าง เช่น คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังให้
รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจะจ้าง รวมทั้งก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ,  คณะกรรมการ

หรือบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังให้รับผิดชอบการจัดท าแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง , คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดอิเล็กทรอนิกส์, คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบ

ราคา, คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซ้ือหรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง, คณะกรรมการตรวจรับในงานซ้ือหรืองานจ้าง

ก่อสร้างผู้ควบคุมงาน 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการ

ด าเนินการจ้างที่ปรึกษา เช่น คณะกรรมการหรือบุคคลที่
ได้รับการแต่งต้ังให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้าง
ที่ปรึกษา รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

, คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไป,คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี

คัดเลือก, คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่
ปรึกษา 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการ
ด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

ก่อสร้าง เช่น คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังให้
รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา

คัดเลือกข้อเสนอรูปแบบรายการงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป, คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก, คณะกรรมการ
ด าเนินงานจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง, คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบงาน

ก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

-ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว
156 ลว.19 กันยายน 2560      
  

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 15,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างหรือบุคคลอ่ืน
      



ที่ปฏิบัติงานตามค าสั่งของเทศบาล 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 120,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่ี

มีสิทธ์ิเบิกได้ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร

ของพนักงานเทศบาลและบุคคลที่มีสิทธ์ิเบิกได้ตามระเบียบ
ฯ ที่ก าหนด      

      

   
ค่าใชส้อย รวม 400,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
ค่าธรรมเนียมในการช าระภาษีของธนาคาร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการช าระภาษีของ

ธนาคารกรุงไทย สาขาฉวางและค่าบริการต่าง ๆ ในกิจการ
ของเทศบาลเก่ียวกับงานบริการของธนาคารกรุงไทย สาขา
ฉวาง  

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558      

      

    
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานพัสดุและทรัพย์สิน จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพงานพัสดุและทรัพย์สิน  ซ่ึงเป็นสัญญา
รายบุคคล ประจ าปี

งบประมาณ 2564 (จ านวน 12 เดือน)  ดังนี้ 
- งานจัดท าเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้างแบบต่างๆ เช่นวิธี
เฉพาะเจาะจง วิธี e-bidding     วิธี e-market ฯลฯ ,

ลงทะเบียนบัญชีพัสดุครุภัณฑ์และจัดท าทะเบียนบัญชีคุม
ทรัพย์สิน,ควบคุม / จัดท าบัญชีการยืม คืนและการเบิกจ่าย

พัสดุ, ส ารวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และงาน
อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พัสดุ จ านวน 1 อัตรา 

- ตามหนังสือสั่งการ ที ่มท 0313.4/1452 ลง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2541 และหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว

00802 ลงวันที่ 11 มกราคม 2549   

      

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 



      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม สัมมนา  ประชุม และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม ส าหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และบุคคลที่ได้เดินทาง

ไปฝึกอบรมตามค าสั่งของเทศบาล  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ
ที ่3 พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
      

      

    
โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนทรัพย์สิน(แผนที่ภาษี) จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการปรับปรุงระบบ
ทะเบียนทรัพย์สิน(แผนที่ภาษี)ในเขตเทศบาลต าบลฉวาง
ทั้งหมด ในขั้นตอนการส ารวจและออกภาคสนาม เป็น

ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างส ารวจภาคสนามในเขตเทศบาลต าบล
ฉวาง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2550  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -

 2565) หน้าที่ 60 ล าดับที่ 15      

      

    
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(E-
Laas)กองคลัง 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Laas) ของกองคลัง เทศบาล

ต าบลฉวาง ส าหรับค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

      



2565) หน้าที่ 59 ล าดับที่ 10      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมพัสดุและทรัพย์สิน

ต่าง ๆ ในกองคลัง เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ จักรยานยนต์ อาคาร ห้องเก็บพัสดุฯ 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

ภาษี และวัสดุอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการใช้ประชาสัมพันธ์      
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ในระบบการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกคอมพิวเตอร์ แฟลชไดร์ ลง

โปรแกรมฯ และวัสดุอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม      

      

  
งบลงทนุ รวม 36,990 บาท 

   
ค่าครภุ ัณฑ ์ รวม 36,990 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าเก้าอ้ีพนักงาน จ านวน 5,990 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีท างานส าหรับผู้อ านวยการกอง
คลัง จ านวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้" 

-โครงสร้าง ที่นั่งและที่พิงเป็นโครงไม้วีเนียร์ขึ้นรูปสองชิ้นแยก
ระหว่างที่นั่งกับที่พิงฉีดหุ้มด้วยโฟมพียูฉีดขึ้นรูป(IN-MOL)บุ

ด้วยหนังเทียมสีด า 
-ท้าวแขน เป็น PP ฉีดขึ้นรูปบุด้วยหนัง PU เป็นนวม 
-แกนปรับระดับ ปรับระดับสูง – ต่ า ด้วยระบบไฮโด

ริก (GAS) 
-ขาเก้าอ้ี เป็นขาเหล็กเงา 5 แฉก พร้อมล้อเลื่อน 

-ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
คณะกรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลต าบลฉวางก าหนด) 

      

    
ค่าโต๊ะท างาน จ านวน 8,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานส าหรับผู้อ านวยการกอง

คลัง จ านวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้" 
      



-โต๊ะท างานขนาด W150X D80X H175cm 
-ด้านซ้าย 3 ลิ้นชัก ด้านขวามี 1 ลิ้นชัก และ 1 ตู้บานเปิด 

-โครงสร้างท าด้วยโครงเคร่าไม้เนื้อแข็งกรุด้วยไม้อัดสักอิตาลี
ลายเส้น 

-ขาเหล็กเหลี่ยม 1 “ หนา 0.8 มม. 
-มีขาเหยียบ บริเวณที่นั่ง 
-ท าสีธรรมชาติ 

-ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
คณะกรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลต าบลฉวางก าหนด) 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับประมวลผล จ านวน 23,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับ
งานประมวลผล (กองคลัง) จ านวน 1 เครื่อง โดยมี

คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 

พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน 

การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่บน
แผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้ 

หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB 

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง 
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 

 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือ

      



ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ

เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง 

- มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 

- สามารถใช้งาน Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานจัดหา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ประกาศเม่ือ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

        

 
      

แผนงานการร ักษาความสงบภายใน  

 
งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกับการรกัษาความสงบภายใน รวม 1,272,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,232,000 บาท 

   
เง ินเดอืน (ฝาุยประจ  า) รวม 1,232,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 370,000 บาท 

      
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนเจ้าพนักงาน

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1 อัตรา      
      

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 517,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 

 - ต าแหน่งพนักงานขับรถดับเพลิง จ านวน 2 อัตรา      
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 310,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 
 - ต าแหน่งพนักงานดับเพลิง จ านวน 1 อัตรา 

 - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา
ฯ จ านวน 1 อัตรา      

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน

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

 - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา
ฯ จ านวน 1 อัตรา     

      



  
งบด าเนนิงาน รวม 40,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - ค่าปุวยการ อปพร. 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าปุวยการ ให้แก่ อปพร.เพ่ือเป็น

ค่าชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ในการปูองกันสาธารณภัย 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร

ปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ.2553  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนของ อปท. พ.ศ.2560      

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2555     

      

   
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบ

พิมพ์ ปากกา  ดินสอ ฯลฯ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม      
      

 
งานเทศกจิ รวม 211,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 211,000 บาท 

   
เง ินเดอืน (ฝาุยประจ  า) รวม 211,000 บาท 

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 211,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง  

พนักงานเทศกิจ จ านวน 1 อัตรา      
      

 
งานปอูงกนัภยัฝาุยพลเรอืนและระงบัอคัคภียั รวม 1,274,000 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 1,140,000 บาท 

   
ค่าใชส้อย รวม 700,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลต าบลฉวาง 

จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล

ต าบลฉวาง ซ่ึงเป็นสัญญารายบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ 2564 (จ านวน 12 เดือน) ดังนี้ 

- งานบริการช่วยเหลือในการดับเพลิง, ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ า, บริการงานด้านการ

      



ขับรถยนต์ที่อยู่ในความดูแลของงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและส านักปลัด, ตรวจสอบดูแลรักษารถยนต์และ

เครื่องมือปุกรณ์อ่ืน ๆ ของทางราชการให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ใช้งานได้ตลอดเวลา ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย

ต่าง ๆ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุ, บริการงานเทศกิจจัดระเบียบ
ดูแลตลาดภายในเขตเทศบาลต าบลฉวางและงานอ่ืน ๆ ที่
ได้รับมอบหมาย ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง จ านวน 4 อัตรา 

- งานบริการงานสารบรรณ/งานธุรการ, ติดต่อประสานงาน
ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว จัดเตรียมงาน

ประชุม บริการงานประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาล
ต าบลฉวาง บริการงานดูแลระบบเสียงตามสายและระบบ

วงจรปิด และงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ มท 0808.2/ว

15555 ลง. 22 มี.ค. 60 , มท 0808.2/ว
1536 ลว. 19 มี.ค. 61 ประกอบ

กับ มท 0808.2/4044 ลว. 10 ก.ค. 63 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(อัคคีภัย) 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) โดยเป็นการจัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัย อุทกภัยหรือสาธารณภัย

ต่าง ๆ และหรือฝึกอบรมซ้อมแผนอพยพหนีภัยกรณีเกิด
เหตุ เช่น ค่าปูายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าถังก๊าซ

พร้อมก๊าซส าหรับใช้ในการสาธิต  ค่าเช่าถังดับเพลิงพร้อม
น้ ายาเคมี  ค่าตกแต่งสถานที่ฝึกซ้อมฯ ค่าเช่าตกแต่ง
เต้นท์ ค่าอุปกรณ์การฝึกอบรมบรรยาย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องด่ืม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550  

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 40 ล าดับที่ 3  

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 150,000 บาท 



      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย เม่ือเกิดการช ารุดหรือจ าเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้การได้ดี ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่น เครื่อง

พิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ อาคาร สถานที่
ต่าง ๆ เป็นต้น 
     

      

   
ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ วิทยุสื่อสารของเทศบาลต าบล
ฉวาง  เช่น เสาอากาศ วิทยุ แบตเตอรี่ หน้ากาก ซอง
หนัง ฯลฯ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม      

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในงาน
ก่อสร้าง เช่น จอบ ขวาน หิน ปูน ทราย ฯลฯ เพ่ือใช้ในการ

ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ของงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตามความจ าเป็นและเหมาะสม      

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส าหรับรถยนต์

ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ า เครื่องดับเพลิง ฯลฯ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย      

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 220,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับ
รถดับเพลิง เครื่องหาบหาม รถบรรทุกน้ า รถตรวจการณ์ รถ
กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ฯลฯ      

      

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 35,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลฉวาง       
      

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 75,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถังดับเพลิง ค่าอัดน้ ายาเคมีถังดับเพลิง สาย
ส่งน้ าดับเพลิง หัวฉีดน้ าและวัสดุอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและ
เหมาะสม      

      

  
งบลงทนุ รวม 134,000 บาท 

   
ค่าครภุ ัณฑ ์ รวม 134,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    
ค่าเครื่องปั๊มลม จ านวน 55,000 บาท 



      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องปั๊มลม ขนาดมอเตอร์ไม่น้อย
กว่า 3Hp ปั๊มลมทูสเตทแรงดันสูง หัว

สูบ 2 สูบ 165 ลิตร ปริมาณลมขนาด 340 ลิตร/นาที 
 - ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่

คณะกรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลต าบลฉวางก าหนด) 
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 3 

      

   
ครุภัณฑ์โรงงาน       

    
ค่าเครื่องเลื่อยยนต์ จ านวน 63,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องเลื่อยยนต์  ดังนี้ 
1.ค่าเครื่องเลื่อยยนต์  
 - ก าลังเครื่องขนาดไม่น้อยกว่า 5.3 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่

ความยาว ไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว รองรับน้ ามันเบนซิน มีการ
ปูองกันการสั่นสะเทือน จ านวน 1 เครื่อง ราคา 45,000 บาท 

 - ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
คณะกรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลต าบลฉวางก าหนด) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย พ.ศ. 2550 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ

ทบทวน ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 2 
2.ค่าเครื่องเลื่อยยนต์  
 - ก าลังเครื่องขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่

ความยาว ไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้ว รองรับน้ ามันเบนซิน มีการ
ปูองกันการสั่นสะเทือน จ านวน 1 เครื่อง ราคา 18,000 บาท 

 - ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
คณะกรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลต าบลฉวางก าหนด) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย พ.ศ. 2550 
--ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ

ทบทวน ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 12 ล าดับที่ 9 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหนับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 

พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ

      



นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1

ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ

เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-

Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที ่12 พฤษภาคม 2563 

 

        

 
      

แผนงานการศึกษา  

 
งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกับการศกึษา รวม 1,306,687 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 390,000 บาท 

   
เง ินเดอืน (ฝาุยประจ  า) รวม 390,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 350,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาล 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 าเนนิงาน รวม 376,687 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 28,000 บาท 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 18,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่

มีสิทธ์ิเบิกได้ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด      
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานเทศบาลหรือบุคคลอ่ืนที่มีสิทธ์ิเบิกได้ตามที่
ระเบียบฯก าหนด      

      

   
ค่าใชส้อย รวม 40,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ของ

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคคลอ่ืนที่ได้รับค าสั่งให้
ไปฝึกอบรม  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ

ที ่3 พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
      

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมพัสดุและทรัพย์สิน

ต่าง ๆ ในกองการศึกษา เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  ฯลฯ 
     

      

   
ค่าวัสดุ รวม 308,687 บาท 



   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่อง

เขียน เช่น ปากกา  ดินสอ  กระดาษ แฟูมใส่เอกสาร ฯลฯ      
      

   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 258,687 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนฉวางประจ าปี

งบประมาณ 2564 จ านวน 135 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 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึก

พิมพ์ แฟลชไดร์ ลงโปรแกรม ฯ  ฯลฯ      
      

  
งบเงินอดุหนนุ รวม 540,000 บาท 

   
เง ินอุดหนนุ รวม 540,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนฉวาง จ านวน 540,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนฉวาง ตามโครงการ
อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนฉวาง ประจ าปี

งบประมาณ 2564 อัตราม้ือละ 20 บาท ต่อ
คน จ านวน 135 คน จ านวน 200 วัน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -

 2565) หน้าที่ 32 ล าดับที่ 4     

      

แผนงานสาธารณสุข  

 
งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกับสาธารณสขุ รวม 1,330,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 960,000 บาท 

   
เง ินเดอืน (ฝาุยประจ  า) รวม 960,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 900,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนพนักงาน

เทศบาล 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 า

ต าแหน่ง จ านวน 2 อัตรา คือ 
 - ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ

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

      

  
งบด าเนนิงาน รวม 370,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และหรือบุคคลอ่ืนที่มา
ช่วยเหลืองานเทศบาลตามค าสั่งของเทศบาลนอกเวลา

ราชการ      

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร

ของพนักงานเทศบาล และบุคคลที่มีสิทธ์ิเบิกได้ ตามระเบียบ
ฯ ที่ก าหนด      

      

   
ค่าใชส้อย รวม 240,000 บาท 

   

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ 
      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ย

เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคคลอ่ืนที่ได้รับค าสั่งให้

ไปฝึกอบรม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ
ที ่3 พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

     

      

    
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 46,500 บาท 



      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส าหรับด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ส าหรับชุมชน

ในเขตเทศบาลต าบล
ฉวาง จ านวน 7 ชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
และเครื่องด่ืม ค่าเอกสารการฝึกอบรม ค่าปูายไวนิล

ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น
และเหมาะสม  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที ่นศ 0023.3/ว

297 ลว.9 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -

 2565) หน้าที่ 39 ล าดับที่ 20      

      

    

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

จ านวน 47,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ

และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส าหรับ

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ส าหรับชุมชนในเขตเทศบาลต าบล
ฉวาง จ านวน 7 ชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร

และเครื่องด่ืม ค่าเอกสารการฝึกอบรม ค่าปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น

และเหมาะสม  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที ่นศ 0023.3/ว
297 ลว.9 กรกฎาคม 2561 

- เป็นไปตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 39 ล าดับที่ 22      

      

    
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จ านวน 15,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในชุมชน ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การต่อต้าน
      



ยาเสพติด เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าเอกสาร/แผ่น
พับความรู้(ค่าถ่ายเอกสาร) ค่าปูายประชาสัมพันธ์ และค่า

วัสดุอุปกรณ์ สื่อโฆษณาอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม ฯลฯ    

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2559และหนังสือสั่งการ ด่วน
มาก ที ่มท 0816.5/ว2726 ลว.4 ธันวาคม 2560  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -

 2565) หน้าที่ 36 ล าดับที่ 5      

    

โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์

ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ และศูนย์ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต

ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นและ

เหมาะสม 
- เป็นไปตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
- 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) ค่าปูายประชาสัมพันธ์

โครงการ และวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 35 ล าดับที่ 2      

      

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จ านวน 46,500 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน       



สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ส าหรับด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ส าหรับชุมชน

ในเขตเทศบาลต าบล
ฉวาง จ านวน 7 ชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร

และเครื่องด่ืม ค่าเอกสารการฝึกอบรม ค่าปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น
และเหมาะสม  

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที ่นศ 0023.3/ว
297 ลว.9 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 39 ล าดับที่ 21      

   
ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ วัสดุ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในส านักงาน ฯลฯ      
      

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและ

วิทยุ เช่น สายไฟ  หลอดไฟ ฯลฯ       
      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเผยแพร่ เช่น ค่าไวนิล แผ่นพับ ฯลฯ            

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 25,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี แฟลชไดร์ ลง

โปรแกรม ฯลฯ      
      

 
งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสขุอืน่ รวม 246,910 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 235,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 

   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 120,000 บาท 

      

   - ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ปุวยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง ได้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงที่
ได้รับค าสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ

      



ที่มีภาวะพ่ึงพิงจากผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน 2 คนๆ
ละ 5,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 1 ปี 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0819.2/ว
0803 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2563 

   
ค่าใชส้อย รวม 115,000 บาท 

   

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ 
      

    
โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก โดยจ่ายเป็นค่าทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย ค่า

น้ ายาสารเคมีส าหรับพ่นหมอกควัน ค่าปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและ

เหมาะสม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565)  หน้าที่ 36 ล าดับที่ 6      

      

    
โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบ้า โดยจ่ายเป็นค่าวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่า
วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง ค่าปูายไวนิล

ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น
และเหมาะสม 
- 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 45,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และหรือ

ทรัพย์สินอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องพ่น
หมอกควัน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

     

      



  
งบลงทนุ รวม 11,910 บาท 

   
ค่าครภุ ัณฑ ์ รวม 11,910 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ี จ านวน 5,340 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีจัดเลี้ยงโครงขา A , ที่นั่งและพนัก
พิงเป็นเบาะนวม ส าหรับใช้ในการประชุมและจัดกิจกรรม

ต่างๆของงานสาธารณสุขจ านวน 6 ตัว 
- ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่

กรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลต าบลฉวางก าหนด) 
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวนครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 12 ล าดับที่ 10 

      

    
ค่าจัดซ้ือโต๊ะประชุม จ านวน 6,570 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะประชุมหน้าโฟเมก้า สีขาว ขา
เหล็ก พับได้ ส าหรับใช้ในการประชุมและจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของงานสาธารณสุข ขนาด

กว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. จ านวน 3 ตัว 
- ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่

กรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลต าบลฉวางก าหนด) 
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวนครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 13 ล าดับที่ 11  

      

 
งานศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ รวม 100,000 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเวชภัณฑ์ ส าหรับใช้ในศูนย์บริการ
สาธารณสุข เช่น น้ ายาเคมี น้ ายาต่าง ๆ วัคซีนปูองกัน

โรค ฯลฯ      

      

แผนงานเคหะและชุมชน  

 
งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกับเคหะและชมุชน รวม 2,523,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 892,000 บาท 

   
เง ินเดอืน (ฝาุยประจ  า) รวม 892,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 500,000 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 าแหน่งของพนักงาน

เทศบาล ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 1 อัตรา      
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 310,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 

 - ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา จ านวน  1  อัตรา      

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 
 - ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด

เบา จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา  จ านวน 1 อัตรา      

      

  
งบด าเนนิงาน รวม 1,609,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 49,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และบุคคลอ่ืน
ที่ปฏิบัติงานตามค าสั่งของเทศบาล หนังสือสั่งการนอกเวลา

ราชการ      

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 24,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงาน

เทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ที่ก าหนด      
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ที่สามารถเบิกจ่าย

ได้ตามระเบียบฯ ที่ก าหนด      

      

   
ค่าใชส้อย รวม 1,190,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานกองช่างและงานปรับปรุงภูมิทัศน์

ซ่อมแซมพัสดุทรัพย์สิน 

จ านวน 1,070,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานกองช่างและงานปรับปรุงภูมิทัศน์และ

ซ่อมแซมพัสดุ ซ่ึงเป็นสัญญารายบุคคล ประจ าปี

      



งบประมาณ 2564 (จ านวน 12 เดือน) ดังนี้ 
 - งานบริการงานซ่อมแซมพัสดุทรัพย์สิน ภายในเขตเทศบาล

ต าบลฉวาง ,บริการงานด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ ,ดูแลพ้ืนที่
บริเวณเกาะกลางถนน, บริการงานด้านการเชื่อมอุปกรณ์

ต่างๆ เช่นโต๊ะ  ฝาท่อระบายน้ า ฯลฯและงานอ่ืนๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย ต าแหน่ง พนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ซ่อมแซมพัสดุทรัพย์สิน จ านวน 5 อัตรา 

 - งานบริการงานดูแลสวนสาธารณะในเขตเทศบาลต าบล
ฉวาง,บริการงานดูแลและจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ภายใน
สวนสาธารณะ,ปลูก ตัดแต่ง และดูแลต้นไม้/ดอกไม้,ตัด/ฉีด

หญ้า ,ดูแลรักษาและท าความสะอาดห้องน้ าภายในสวน,
จัดเตรียมสถานที่ส าหรับใช้ในงานต่างๆ ภายในบริเวณสวน

และงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ต าแหน่ง พนักงานดูแล
สวนสาธารณะ  จ านวน 2 อัตรา  
 - งานบริการงานควบคุมดูแลพัสดุ ทรัพย์สิน เครื่องมือ

เครื่องใช้ ยานพาหนะ ของกองช่าง, จัดท าทะเบียนคุม
พัสดุ ทรัพย์สิน เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ ,ด าเนินการ

ตรวจสอบ ดูแล  รักษา เครื่องมือเครื่องใช้ ให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานตลอดเวลา ,ส ารวจความต้องการใช้อุปกรณ์ของ
กองช่าง และงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย ต าแหน่ง พนักงานดูแล
พัสดุ ทรัพย์สิน  จ านวน 1 อัตรา 

 - งานบริการติดต้ังระบบไฟฟูาสาธารณะภายในเขตเทศบาล
ต าบลฉวาง,บริการงานซ่อมบ ารุงไฟฟูาสาธารณะภายในเขต
เทศบาลต าบลฉวาง, 

บริการงานจัดสถานที่ ติดต้ังไฟฟูากิจกรรมต่าง งานประเพณี
และงานอ่ืนๆ,บริการงานการควบคุมเปิด/ปิด ไฟฟูา

สาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลฉวาง และงาน
อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟูา จ านวน 1 อัตรา 

 - งานบริการงานธุรการทั่วไป ,ติดต่อประสานงานทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง,จัดเตรียมงาน

ประชุม  กลั่นกรองเรื่อง เตรียมการส าหรับประชุมและจัดท า
รายงานการประชุม รายงานอ่ืน รวมทั้งติดตามการปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุมและงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 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      

   

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ 
      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ย

เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคคลอ่ืนที่ได้รับค าสั่งให้

ไปฝึกอบรม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ
ที ่3 พ.ศ. 2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
     

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและหรือซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์
ต่าง ๆ ของกอง

ช่าง เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ และพัสดุ
อ่ืน ๆ ที่ช ารุด ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในกองช่าง เช่น เครื่องเขียน แบบ

พิมพ์ แฟูมใส่เอกสาร กระดาษ ฯลฯ      
      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ ายาท า

ความสะอาด  แก้ว จาน ฯลฯ      
      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือกองช่าง เช่น สี ทิน
เนอร์ จอบ ขวาน เลื่อย ค้อน  หิน ปูน  ทราย ฯลฯ เพ่ือใช้ใน

การซ่อมแซมพัสดุและทรัพย์สินของเทศบาล ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม      

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ ยาง
รถยนต์ ฯลฯ ส าหรับซ่อมแซมรถยนต์ จักรยานยนต์ของกอง
ช่าง ตามความจ าเป็นและเหมาะสม      

      



   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ ส าหรับ
รถยกกระเช้า รถบรรทุกหกล้อและอ่ืน ๆ ของกองช่าง ตาม

ความจ าเป็นและเหมาะสม      

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่หรือวัสดุ

ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นไม้อัด แปรงทาสี ปูายไวนิลและวัสดุ
อ่ืน ๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม      

      

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบเครื่องแต่งกายของพนักงาน ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของกองช่าง ได้แก่ กางเกง ร้องเท้า ถุง
มือ รองเท้าบูธ แว่นตา หมวกเซฟต้ี ฯลฯ  

      

  
งบลงทนุ รวม 22,500 บาท 

   
ค่าครภุ ัณฑ ์ รวม 22,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
ค่าเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท จ านวน 22,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท (กอง
ช่าง) จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

- ความเร็วในการพิมพ์ 27 หน้าต่อนาที (สี A4 Fast Mode) 
35 หน้าต่อนาที (ขาวด า A4 Fast Mode) 
20 หน้าต่อนาที (สี A4 ISO) 

22 หน้าต่อนาที (ขาวด า A4 ISO) 
- ความละเอียดในการพิมพ์ 1200x4800 dpi 

- ตลับหมึก BTD60BK 6500 pages 
BT5000C/M/Y 5000 pages 
- รองรับกระดาษ A3, A4, Letter, Executive, 

B5, Ledger, B4, Legal, Folio, 
A5, B6, A6, Photo-4&quot;x6&quot;, 

Indexcard-5&quot;x8&quot;, Photo-
3.5&quot;x5&quot;, 
Photo-5&quot;x7&quot;, C5 Envelope, 

Com-10 Envelppe, DL Envelope, 
Monarch Envelope, Mexico Legal, 

India Legal 
- การเชื่อมต่อ USB 2.0 Hi-Speed, 
Ethernet, 

      



IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure) 
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct 

- จอแสดงผล 2.7” TFT Colour LCD 
- การรับประกัน 1 ปี 

-ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
คณะกรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลต าบลฉวางก าหนด) 

        

 
      

 
งานสวนสาธารณะ รวม 95,000 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 45,000 บาท 

   
ค่าใชส้อย รวม 15,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
ค่าธรรมเนียมอนุญาตใช้ที่ดินการรถไฟ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายธรรมเนียมอนุญาตในการท าสัญญาหรือต่อสัญญา

อนุญาตให้ใช้สิทธิเหนือพ้ืนดินของการทางรถไฟแห่งประเทศ
ไทยบริเวรสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หมู่
ที ่2 ต าบลฉวาง 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการ
บ ารุง ดูแลรักษาสวนสาธารณะ สวนหย่อม และที่สาธารณะ

ทั่วไปในเขตเทศบาล เช่น มีดดายหญ้า กรรไกรตัดแต่งก่ิง
ไม้ มีด พร้า ปุ๋ย สารเคมี ฯลฯ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม      

      

  
งบลงทนุ รวม 50,000 บาท 

   
ค่าที่ด ินและสิง่กอ่สรา้ง รวม 50,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลต าบลฉวาง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต
เทศบาลต าบลฉวาง เช่น สวนสาธารณะ ริมถนนสองข้าง

ทาง ฯลฯ ได้แก่ ค่าพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ซ๋อมแซมรั้ว
สวน ระบบไฟฟูา ปรับสภาพพ้ืนที่ที่ัวไป ม้านั่งหิน
อ่อน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

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

      

 
งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิลู รวม 3,260,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 500,000 บาท 



   
เง ินเดอืน (ฝาุยประจ  า) รวม 500,000 บาท 

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า ประจ าปี ต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุก

ขยะ จ านวน 1 อัตรา      

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 200,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถบรรทุก
ขยะ) จ านวน 1 อัตรา      
     

      

  
งบด าเนนิงาน รวม 2,760,000 บาท 

   
ค่าใชส้อย รวม 2,260,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
ค่าจ้างตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมและงานปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาความสะอาดภายใน 

จ านวน 1,550,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษา

ความสะอาดภายในเขตเทศบาล  ซ่ึงเป็นสัญญา
รายบุคคล ประจ าปี

งบประมาณ 2564 (จ านวน 12 เดือน) ดังนี้ 
 - งานบริการงานธุรการทั่วไป เช่น รับ-ส่งหนังสือ จ าแนก
ประเภทเอกสาร หนังสือเวียน ระเบียบ ค าสั่งและเรื่อง

ทั่วๆไป ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือ จัดพิมพ์หนังสือราชการ
และเอกสารที่เก่ียวข้อง,งานติดต่อประสานงานภายใน

หน่วยงานและนอกหน่วยงาน รวมทั้งการประชุมต่างๆ ของ
กองสาธารณสุขฯ,งานพัสดุครุภัณฑ์ และงานอ่ืนๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

ธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
 - งานดูแลรักษาความสะอาดของตลาดสดเทศบาล รวมทั้ง

ห้องน้ าส่วนรวม,ล้างท าความสะอาดตลาดสดเทศบาลเป็น
ประจ า ทุก 2 ครั้ง/สัปดาห์ และตลาดนัดวันเสาร์ ทุกสัปดาห์,
ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของตลาดสด ตลาด

นัด ร้านค้า และแผงลอยต่างๆ,ดูแลบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์
ภายในตลาดให้มีสภาพดี พร้อมใช้งานตลอดเวลาและงาน

อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ต าแหน่ง พนักงานดูแลตลาด
และร้านค้า จ านวน 1 อัตรา  
 - งานกวาดขยะริมถนนสองข้างที่ได้รับมอบหมาย ,งานดูแล

รับผิดชอบในการเก็บกวาดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใน

      



บริเวณพ้ืนที่เทศบาล,งานขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
, ช่วยงานด้านการรักษาความสะอาด งานบริการ และงาน

อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย ต าแหน่ง พนักงานกวาด
ขยะ จ านวน 9 อัตรา 

 - งานบริการงานเก็บขนขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาล
ต าบลฉวางทั้งหมด,บริการงานจัดต้ังถังขยะตามถนนสาย
ต่างๆ,บริการงานล้างถังขยะภายในเขตเทศบาลต าบล

ฉวาง ให้สะอาดอยู่เสมอ,บริการงานตัด/ฉีดหญ้าบริเวณ
ต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลฉวางและงานอ่ืนๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย ต าแหน่ง พนักงานเก็บขยะ/ขน

ขยะ จ านวน 5 อัตรา 
 - งานทะเบียน/บัตร ,งานตรวจคัดกรองเบื้องต้น ได้แก่ ชั่ง

น้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต วัดชีพจร วัด
อุณหภูมิ และตรวจน้ าตาลปลายนิ้ว,งานผู้ช่วยการพยาบาล
โดยการควบคุมดูแล/ก ากับของพยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ ช่วย

จัดยา ท าแผลในบางกรณี,ช่วยงานคลินิกสุขภาพเด็กดี ,งาน
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนและงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุข  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 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใน
เขตเทศบาลต าบลฉวาง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน
การให้บริการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระหว่าง

เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง ร่วมกับเทศบาลต าบล
ฉวาง ฯลฯ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ในอัตราตันละ 430.-

 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560      

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสิ่งแวดล้อมทั่วไป จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารหรือจ้างเหมาแรงงาน
ทั่วไป เช่น ตัดก่ิงไม้ ดูดส้วมสาธารณะ ขุดลอกบ่อน้ า คู

คลอง ปรับสภาพพ้ืนที่ ปราบวัชพืช ฯลฯ   

      

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      



    
โครงการ 3Rs รักษ์โลก จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 3Rs รักษ์
โลก เช่น ค่าอาหาร และเครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูาย

ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความเป็นจริงและ
เหมาะสม ฯลฯ 

-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   

-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 4 ล าดับที่ 1 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์และ

ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ช ารุดสึกหรอ ได้แก่ รถบรรทุกขยะ เครื่อง
ตัดหญ้า ฯลฯ 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการท าความสะอาดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม จ านวน 50,000.- บาท และค่าถัง

ขยะ จ านวน 100,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือถังขยะ
มูลฝอย ตามความจ าเป็นและเหมาะสม       

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส าหรับรถบรรทุก
ขยะและยานพาหนะอ่ืน ๆ ที่ใช้ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก  ยางใน เป็นต้น      

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 250,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันและหล่อลื่นของรถบรรทุกขยะ เครื่อง

ตัดหญ้า 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 ที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่

จ าเป็นและเหมาะสม เช่น ถุงมือ รองเท้าบู๊ท เสื้อกันฝน เป็น
ต้น      

      

   
วัสดุอ่ืน จ านวน 20,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้าและ       



อ่ืน ๆ เช่น สายพาน หัวเทียน ใบมีดตัดหญ้า ฯลฯ       
แผนงานสร ้างความเข้มแข็งของชุมชน  

 
งานสง่เสรมิและสนบัสนนุความเขม้แขง็ชมุชน รวม 235,180 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 106,000 บาท 

   
ค่าใชส้อย รวม 106,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการ เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง เช่น ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าสมนาคุณ

วิทยากร  ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    

- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 33 ล าดับที่ 6 

      

    
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน จ านวน 76,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพของ

องค์กรชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน ดังนี้ 

1.หลักสูตรการฝึกอบรมการท าไม้กวาดจาก
ก้านมะพร้าว จ านวน 13,000 บาท 
2.หลักสูตรการฝึกอบรมการปักเลื่อมผ้า

ปาเต๊ะ จ านวน 33,000 บาท 
3.หลักสูตรการฝึกอบรมการท าปลาเส้น ปลา3

รส จ านวน 20,000 บาท 
4.หลักสูตรการฝึกอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษและการ
ก าจัดศัตรูพืชโดยชีวภาพ จ านวน 10,000 บาท 

- ส าหรับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าอาหาร

ว่างและเครื่องด่ืม ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที ่มท. 0891.4/ว
1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 

 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 1      

      



    
โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักคนพิการ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ เช่น ค่าอาหารและ

เครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0810.6/ว
24 ลว. 4 มกราคม 2561 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -

 2565) หน้าที่ 33 ล าดับที่ 2      

      

  
งบลงทนุ รวม 129,180 บาท 

   
ค่าครภุ ัณฑ ์ รวม 129,180 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ี จ านวน 42,380 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ี ส าหรับใช้ในการประชุม

ประชาคม การจัดกิจกรรมฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆของ
งานพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลฉวาง ดังนี้ 
 1.เก้าอ้ีพลาสติกมีพนักพิง เกรดเอ เนื้อหนา

พิเศษ จ านวน 120 ตัว 
 2.เก้าอ้ีจัดเลี้ยงมีโครงขา A,ที่นั่งและพนักพิงเป็นเบาะ

นวม จ านวน 10 ตัว 
- ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
กรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลต าบลฉวางก าหนด) 

- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวนครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 12 ล าดับที่ 7 

      

    
ค่าจัดซ้ือโต๊ะประชุม จ านวน 86,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะประชุม ส าหรับใช้ในการประชุม
ประชาคม การจัดกิจกรรมฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆ ของ
งานพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลฉวางดังนี้ 

 1.โต๊ะประชุมหน้าโฟเมก้า ขนาด
กว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. จ านวน 36 ตัว 

 2.โต๊ะประชุมหน้าโฟเมก้า(เข้ามุม)
ขนาด 60 ซม. จ านวน 4 ตัว 
- ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่

กรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลต าบลฉวางก าหนด) 

      



- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวนครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 6 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

 
งานกฬีาและนนัทนาการ รวม 285,000 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 285,000 บาท 

   
ค่าใชส้อย รวม 285,000 บาท 

   

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ 
      

    
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จ านวน 260,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ขององค์กรชุมชนในเขตเทศบาลต าบลฉวาง เช่นค่า

ปูายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเตรียม
สนามแข่งขันและสถานที่พิธีเปิด/ปิด ค่าเช่า
เต็นท์ เก้าอ้ี ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา และค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าาด้วยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 

-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565)  หน้าที่ 44 ล าดับที่ 13      

      

    
โครงการฝึกอบรมและจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบล
ฉวาง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและจัดต้ังสภา

เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลฉวาง เช่น ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าสมนาคุณ

วิทยากร  ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.5/ว

4676 ลว. 21 สิงหาคม 2560 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -

 2565) หน้าที่ 48 ล าดับที่ 31      

      



    
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืน จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่าง ๆ เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์

กีฬา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม    

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 44 ล าดับที่ 14      

      

 
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 478,100 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 448,100 บาท 

   
ค่าใชส้อย รวม 448,100 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีวันลอย
กระทง เช่น  ค่าปูายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าจ้าง
ปรับปรุงสถานที่ลอยกระทง ค่าจัดเตรียมเวทีกลาง  ค่าเช่า

เครื่องเสียง ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล สายสะพายการ
ประกวด ค่าเครื่องด่ืม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นและ

เหมาะสม   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559   

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 43 ล าดับที่ 5      

      

    
โครงการงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีวันสงกรานต์

และวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าจัดตกแต่งขบวนรถแห่
พระพุทธรูป  ค่าจัดเตรียมพานดอกไม้รดน้ าผู้สูงอายุ ค่าเงิน

รางวัลถ้วยรางวัลการประกวด  ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่ง
เวที,สถานที่จัดงาน  ค่าเช่าโต๊ะ เต้นท์ เก้าอ้ี ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าเครื่องด่ืม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น

และเหมาะสม   

      



- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 42 ล าดับที่ 2      

    
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 140,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็ก

แห่งชาติ เช่น ค่าปูายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าจ้าง
ตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าเช่าโต๊ะ เต้นท์ เก้าอ้ี ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ค่าของรางวัลการแข่งขันตอบค าถาม ค่า

เครื่องด่ืม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นและเหมาะสม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559   

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 42 ล าดับที่ 1      

      

    
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ านวน 8,100 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน
พรรษา เช่น ค่าปูายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าน้ า
ด่ืม ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าจัดตกแต่งสถานที่สมโภชน์และ

สถานที่จัดงาน ค่าเงินรางวัลการประกวดหมรับ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ

ทบทวนครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 1 

      

  
งบเงินอดุหนนุ รวม 30,000 บาท 

   
เง ินอุดหนนุ รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจ าปี 2564 จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอฉวาง ตาม
โครงการประเพณีเทศกาลเดือน

สิบ ประจ าปี 2564 เช่น ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหารและ

      



เครื่องด่ืม  ค่าจัดหาขนมเดือนสิบ ดอกไม้และอุปกรณ์ขบวน
หมรับ ค่าตกแต่งรถหมรับและค่าจัดท าปูาย

ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -
 2565 ) หน้าที่ 45 ล าดับที่ 19      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน รวม 1,737,000 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 300,000 บาท 

   
ค่าใชส้อย รวม 200,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สิน
ต่าง ๆ เช่น ถนน ไหล่ทาง คูระบายน้ า รางระบายน้ า ทาง
เท้า ระบบไฟฟูา ระบบประปา ปรับสภาพพ้ืนที่ท่ัวไป ฯลฯ 

 
      

      

   
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูา เช่น หลอดไฟ โคม
ไฟ สายไฟ ฯลฯ ใช้ส าหรับซ่อมเปลี่ยนไฟฟูาสาธารณะที่เสื่อม
ช ารุดในเขตเทศบาล      

      

  
งบลงทนุ รวม 1,437,000 บาท 

   
ค่าที่ด ินและสิง่กอ่สรา้ง รวม 1,437,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้ าริมแม่น้ าตาปี(ต่อจากโครงการเดิม) 
ม.2 ต.ฉวาง 

จ านวน 1,400,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างพนังก้ันน้ าริมแม่น้ าตา
ปี (ต่อจากโครงการเดิม) ม.2 ต.ฉวาง ความยาว 60 เมตร สูง
เฉลี่ย 5.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล

ต าบลฉวาง 
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ

ทบทวน ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 3 ล าดับที่ 1 

      

    
 ่เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) 
โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ฯและโครงการซ่อมแซมถนน 

จ านวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่างานตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (k) ตามจ านวนเงินที่ค านวนและตรวจสอบความถูกต้อง

แล้วให้ผู้รับจ้าง 

      



- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 

   1. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

   2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค(กวจ) 0405.2/ว

110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ในการก าหนดเง่ือนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า k) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง 

   
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง 

      

    
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุ
คลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ รับรองแบบ งานก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค สาณารณูปการ ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง สิ่ง

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
      

      

แผนงานการพาณิชย ์ 

 
งานตลาดสด รวม 149,500 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 149,500 บาท 

   
ค่าใชส้อย รวม 44,500 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ จ านวน 28,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่อสัญญาที่ดินต้ังตลาด
สดของเทศบาล ประจ าปี 2564  

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 และหนังสือสั่ง
การ ที ่มท0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 61 

      

      

    
ค่าเช่าอาคารตลาดสดเทศบาล จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่อสัญญาอาคารตลาด
สดของเทศบาล ประจ าปี 2564 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ

      



เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561และหนังสือสั่ง
การ ที ่มท0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 61 

 
      

    
ค่าเบี้ยประกันภัยอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ จ านวน 1,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยอัคคีภัยอาคารราช

พัสดุ ประจ าปี 2564 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558 

      

      

   
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการท าความสะอาดส าหรับ
ตลาดสด เช่น ไม้กวาด แปรงถูพ้ืน น้ ายาท าความสะอาด

ฯลฯ และรายจ่ายอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม และ
ที่ระเบียบก าหนดให้สามารถเบิกจ่ายได้      

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 95,000 บาท 

   
ค่าไฟฟูา จ านวน 45,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาตลาดสดเทศบาล            

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 50,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาตลาดสดเทศบาล            

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 5,990,700 บาท 

  
งบกลาง รวม 5,990,700 บาท 

   
งบกลาง รวม 5,990,700 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเงินประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง
ของเทศบาลต าบลฉวาง  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 , หนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว
4172 ลว.24 ธันวาคม 2561 และหนังสือ มท 0808.2/ว

1620 ลว.22 เมษายน 2562     

      



   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 3,728,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล
ฉวาง ประจ าปี

งบประมาณ 2564 จ านวน 458 ราย ๆ ละ 600.-
 ถึง 1,000.- บาท (ตามเกณฑ์ช่วงอายุ) จ านวน 12 เดือน 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  

- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้าที่ 49 ล าดับที่ 1     

      

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 816,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ายังชีพคนพิการในเขตเทศบาลต าบล
ฉวาง ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 85 คน และผู้ที่
เข้าหลักเกณฑ์เพ่ิมขึ้นในระหว่างปี รายละ 800.-

 บาท จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย

เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน

สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

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

      

   
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 24,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ในเขตเทศบาลต าบล

ฉวาง ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 4 ราย และที่เข้า
หลักเกณฑ์เพ่ิมระหว่างปี รายละ 500.-

 บาท จ านวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

หน้าที่ 49 ล าดับที่ 3      

      

   
ส ารองจ่าย จ านวน 180,000 บาท 



      

  เพ่ือจ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและมิได้ต้ัง
งบประมาณไว้ในหมวดรายการใด หรือต้ังไว้ไม่พอจ่ายหรือใน

กรณีเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ภัย
แล้ง อุทกภัย อัคคีภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ  ตามความจ าเป็น

และเหมาะสม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560      

      

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
ค่าช าระเงินกู้ ก.ส.ท. จ านวน 419,300 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.
ส.ท.) โดยช าระเงินต้น งวด

ที ่3 จ านวน 311,990.47 บาท และดอกเบี้ย
จ านวน 107,289.63 บาท ซ่ึงได้กู้มาก่อสร้างฌาปนสถาน

(เมรุเผาศพ) วัดวังม่วง ตามสัญญาเงินกู้
เลขที่ 1397/86/2557 ลงวันที ่26 พฤษภาคม 2557 และ
บันทึกต่อท้ายสัญญาฯ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ.2561 
      

      

    
โครงการบริหารจัดการเก่ียวกับกิจการจราจร จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เก่ียวกับกิจการจราจร เช่น ทาสี
ถนน ปูายจราจร ไฟสัญญาณจราจร แผงก้ันจราจร ปูายบอก

ชื่อถนน เป็นต้น  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่ มท 0607/ว3534 ลง
วันที่ 20 ธันวาคม 2536 เรื่อง การต้ังงบประมาณและเบิก

จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -

 2565) หน้าที่ 40 ล าดับที่ 1      

      

    
โครงการสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จ านวน 65,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลฉวาง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินค่าบริการ

สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน

ที่สุด ที ่มท 0891.3/ส 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 

      



- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0891.3/
ว 1514 ลงวันที ่30 กรกฎาคม พ.ศ.2554 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.3/
ว 1263 ลงวันที ่30 พฤษภาคม 2557 

    
เงินบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับค่าสมาคม พ.ศ. 2555  
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้าที่ 65 ล าดับที่ 3      

      

    
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือให้ความ
คุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บ ปุวย ตาย หรือสูญ

หาย อันเนื่องมาจากการท างานให้แก่นายจ้างเป็นรายปี ใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี  
 - เปูนไปตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วน

ที่สุด ที ่นศ 0023.4/ว 149 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 
 - กระทรวงแรงงานบังคับใช้ ( พระราชบัญญัติเงิน

ทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 )      

      

    
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือต้ังจ่ายเป็นเงินสมทบค่าสนับสนุนงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลต าบลฉวาง ตามแนวทางสนับสนุนการ

ด าเนินงานกองทุนสวัสดิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ

วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยยึด
หลักการออมสมทบ ประชาชน 1 ส่วน อปท. 1 ส่วนและ

รัฐบาล 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 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิตของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน ตามระเบียบและ
กฏหมายที่ก าหนด       

      



   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 413,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกฏหมายก าหนด ในอัตราร้อย

ละ 2 ของประมาณการรายรับ โดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ
และเงินที่มีผู้อุทิศให้ เป็นไปตามหนังสือส านักงานกองทุน

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว
23 , ว30 ลว. 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสืออ่ืนที่
เก่ียวข้อง      

      

 


