เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่า ย

เรื่อง
งบประมาณรายจ่า ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ
เทศบาลตาบลฉวาง
อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลต าบลฉวาง
เขต/อ าเภอ ฉวาง จัง หวัด นครศรีธ รรมราช
-----------------------------------------------------------------

- ซอย- ถนนภัก ดีร าษฎร์ แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ ฉวาง จัง หวัด นครศรีธ รรมราช 80150

พื้น ที่

2.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทัง้ หมด

2,488 คน

ชาย

1,221 คน

หญิง

1,267 คน

ข้อ มูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ส่วนที่ 1
ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่า ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตาบลฉวาง
อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ท่า นประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลฉวาง
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตาบลฉวาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภา
เทศบาลตาบลฉวางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลฉวางจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน
ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 36,512,387.87 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 25,401,668.88 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 12,616,469.63 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 1 โครงการ รวม 1,286,399.00
บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 3,264,630.53 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จานวน 26,143,568.13 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน

128,348.24

บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

จานวน

660,081.90

บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

จานวน

270,082.27

บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

จานวน

0.00

บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จานวน

33,730.00

บาท

หมวดรายได้จากทุน

จานวน

6,376.00

บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จานวน

13,873,935.72

บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

11,171,014.00

บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 744,828.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 22,336,480.23 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน
4,638,495.77
งบบุคลากร
จานวน
9,554,102.00
งบดาเนินงาน
จานวน
6,602,442.46
งบลงทุน
จานวน
976,780.00
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
0.00
งบเงินอุดหนุน
จานวน
564,660.00
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 744,828.00 บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ค าแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลฉวาง
อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
รายรับ จริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษีอากร

820,635.94

355,000.00

370,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

731,908.30

774,000.00

886,000.00

299,918.02

300,000.00

320,000.00

52,640.00

61,000.00

70,000.00

0.00

50,000.00

30,000.00

1,905,102.26

1,540,000.00

1,676,000.00

18,425,415.29

19,900,000.00

18,974,000.00

รวมรายได้ทรี่ ฐั บาลเก็บแล้วจัด สรรให้
องค์ก รปกครองส่วนท้องถิน่
รายได้ทรี่ ฐั บาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิน่
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

18,425,415.29

19,900,000.00

18,974,000.00

11,211,200.00

13,050,000.00

13,750,000.00

รวมรายได้ทรี่ ฐั บาลอุดหนุนให้อ งค์ก ร
ปกครองส่ว นท้องถิน่
รวม

11,211,200.00

13,050,000.00

13,750,000.00

31,541,717.55

34,490,000.00

34,400,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จดั เก็บเอง
รายได้ทรี่ ฐั บาลเก็บ แล้วจัดสรรให้อ งค์ก ร
ปกครองส่ว นท้องถิน่
หมวดภาษีจัดสรร

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่า ยประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2564
รายจ่า ย

รายจ่า ยจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

จ่า ยจากงบประมาณ
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

งบดาเนินงาน

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

592,548.45

586,000.00

570,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

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

งบเงินอุดหนุน

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่า ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ
เทศบาลตาบลฉวาง
อาเภอฉวาง จัง หวัดนครศรีธ รรมราช

บัน ทึก หลัก การและเหตุผ ล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตาบลฉวาง
อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
ด้า น

ยอดรวม

ด้า นบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

11,590,423

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้า นบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

2,757,000
1,306,687

แผนงานสาธารณสุข

1,676,910

แผนงานเคหะและชุมชน

5,878,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

235,180

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้า นการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

763,100
1,737,000

แผนงานการพาณิชย์
ด้า นการดาเนินงานอืน่
แผนงานงบกลาง

149,500

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้

5,990,700
32,085,000

รายงานรายละเอีย ดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่า ยทั่ว ไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลฉวาง
อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
ประมาณการรายรับรวมทัง้ สิ้น
34,400,000 บาท แยกเป็น
รายได้จ ัด เก็บ เอง
หมวดภาษีอ ากร
รวม
370,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จานวน

250,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

รวม

886,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

จานวน

3,500 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้มากขึ้น
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จานวน

1,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้น้อยลง
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จานวน

50,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้มากขึ้น
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน

จานวน

1,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้น้อยลง
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

จานวน

2,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้มากขึ้น
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

จานวน

1,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้มากขึ้น
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก

จานวน

60,000 บาท

ประมาณการไว้เท่าปีทีผ่านมา
ภาษีปูาย
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้มากขึ้น
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

จานวน

500 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้มากขึ้น
ค่าปรับการผิดสัญญา

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

จานวน

700,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้มากขึ้น
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จานวน

500 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้มากขึ้น
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

จานวน

500 บาท

รวม

320,000 บาท

จานวน

320,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

ค่าขายแบบแปลน

จานวน

45,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้มากขึ้น
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

จานวน

20,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้มากขึ้น
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้น้อยลง
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้มากขึ้น
ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
ดอกเบี้ย
ประมาณการไว้สูงกว่าที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้
มากขึ้น
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผู้อุทิศให้
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้น้อยลง

หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้น้อยลง

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายได้ท ี่ร ัฐ บาลเก็บ แล้ว จัด สรรให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
หมวดภาษีจดั สรร
รวม
18,974,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์

จานวน

260,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรน้อยลง
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ

จานวน

14,000,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรน้อยลง
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

จานวน

1,164,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรน้อยลง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จานวน

70,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรมากขึ้น
ภาษีสรรพสามิต

จานวน

2,350,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรมากขึ้น
ค่าภาคหลวงแร่

จานวน

20,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรน้อยลง
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จานวน

110,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรมากขึ้น
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรมากขึ้น

รายได้ท ี่ร ัฐ บาลอุด หนุน ให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
หมวดเงินอุด หนุนทัว่ ไป
รวม
13,750,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรมากขึ้น ตามประเภทดังต่อไปนี้ เช่น
- เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอน
- เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ)
- เงินอุดหนุนสาหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
สงเคราะห์เบี้ยความพิการ)
- เงินอุดหนุนสาหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสาหรับ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์)

จานวน

13,750,000 บาท

รายงานรายละเอีย ดประมาณการรายจ่า ยงบประมาณรายจ่า ยทั่ว ไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลฉวาง
อาเภอ ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิน้ 32,085,000 บาท จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษีจดั สรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่ว ไป แยกเป็น
แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป
งานบริหารทัว่ ไป
รวม 9,406,433 บาท
งบบุค ลากร
เงิน เดือ น (ฝุายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557

รวม 6,946,000 บาท
รวม 2,639,000 บาท
จานวน

700,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จานวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการและที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557

จานวน

199,000 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา

จานวน 1,500,000 บาท

เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557
เงิน เดือ น (ฝุายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาล จานวน 7 อัตรา ดังนี้
- ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่งรองปลัดเทศบาล จานวน 1อัตรา
- ตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัด จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่งหัวหน้าฝุายอานวยการ จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่งนักจัดงานทะเบียนและบัตร จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่งนิติกร จานวน 1 อัตรา
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนและค่าตอบแทน
ประจาตาแหน่งรายเดือน จานวน 4 อัตรา ดังนี้
- ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาล จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง หัวหน้าฝุายอานวยการ จานวน 1 อัตรา
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ลูกจ้างประจาและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจา จานวน 2 อัตรา ดังนี้
- ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่งนักการ จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 5 อัตรา ดังนี้
- ตาแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ์ จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา

รวม 4,307,000 บาท
จานวน 2,646,000 บาท

จานวน

270,000 บาท

จานวน

510,000 บาท

จานวน

881,000 บาท

งบด าเนินงาน
ค่า ตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตารวจที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน จานวน 24,000บาท
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว3369 ลง
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ตามระเบียบที่กาหนด เช่น คณะกรรมการแปร
ญัตติ คณะกรรมการสอบคัดเลือก จานวน 26,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างหรือเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานอื่นที่มาช่วยเหลืองานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่
มีสิทธิ์เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ที่กาหนด
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุ ตร
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และนายกเทศมนตรี ที่
มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ ที่กาหนด
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจาและนายกเทศมนตรี ตลอดจนบุคคล
ในครอบครัวที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯที่กาหนด
ค่า ใช้ส อย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสานักปลัด
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานสานักปลัดเทศบาลตาบลฉวาง ซึ่งเป็น
สัญญารายบุคคล ประจาปี
งบประมาณ 2564 (จานวน 12 เดือน) ดังนี้
- งานบริการงานธุรการทั่วไป ,ติดต่อประสานงานทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ,จัดเตรียมงาน
ประชุม กลั่นกรองเรื่อง เตรียมการสาหรับประชุมและจัดทา
รายงานการประชุม และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ

รวม 2,460,433 บาท
รวม

355,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม 1,213,000 บาท
จานวน

270,000 บาท

มอบหมาย ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 1 อัตรา
- งานบริการด้านการขับรถยนต์ที่อยู่ในความดูแลของสานัก
ปลัดเทศบาลตาบลฉวาง ,บริการงานตรวจสอบดูแลรักษา
รถยนต์และเครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆ, บริการงานดูแลรักษาทา
ความสะอาดและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตา
แแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานขับรถยนต์ จานวน 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
ค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมาบริการทาความสะอาดสถานที่

จานวน

95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดสถานที่
อาคารซึ่งเป็นสัญญารายบุคคล ประจาปี
งบประมาณ 2564 (จานวน 12 เดือน) ดังนี้
-งานเปิด – ปิด อาคารสานักงาน ทาความสะอาดอาคารทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร , จัดโต๊ะเก้าอี้ในห้องประชุมและ
ทาความสะอาดภาชนะจากการจัดประชุม , บริการเครื่องดื่ม
และอาหารว่างประจาห้องประชุม และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ตาแหน่ง พนักงานทาความ
สะอาด จานวน 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

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้าง
เข้าปกเล่มงบประมาณแผนพัฒนา, เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตามความจาเป็นและ
เหมาะสม
ค่าบอกรับวารสาร

จานวน

7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารและ
วารสารต่าง ๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
ค่าปฏิทินประชาสัมพันธ์เทศบาล

จานวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทาวารสารประชาสัมพันธ์
เทศบาลในรูปแบบปฏิทิน ประจาปี 2564 เพื่อ
ประชาสัมพันธ์งานบริการประชาชน ตลอดจนภารกิจและ
ผลงานของเทศบาล
ค่าประกันภัยรถยนต์เทศบาล

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าทาประกันภัยรถยนต์

เทศบาล ประจาปี 2564 โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว2633 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2552
ค่าปรับปรุงเว็บไซต์

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและดูแลระบบเว็บไซต์ การเช่าพื้นที่
โดเมนหรือดูแลระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน
ค่าวารสารประชาสัมพันธ์

จานวน

26,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทาวารสาร รายงานกิจการ
เทศบาล ประจาปี 2564 และหรือวารสารประชาสัมพันธ์งาน
บริการประชาชน คู่มือบริการประชาชน ภารกิจและผลงาน
ของเทศบาล
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลภายนอกเข้าดู
งานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีตรวจ
เยี่ยมหรือตรวจราชการ การประชุม
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานต่างๆ ที่
ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ หนังสื่อสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคาสั่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การประชุมราชการภายในหน่วยงาน
ประจาเดือน การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่
สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณา
การจัดทาแผนชุมชน หรือเรื่องอื่นที่
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่กระกรวงมหาดไทย
กาหนด การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือเอกชน และการประชุมกรณีอื่นที่จาเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีงานงานพิธีต่างๆ หรือ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น งานรับเสด็จ งานเฉลิม
ฉลอง งานรัฐพิธี งานพิธีกรทางศาสนาพุทธ เช่น การจัดซื้อ
เครื่องราชสักการะ เครื่องทองน้อย กระถางธูป เชิง
เทียน แจกัน พานพุ่ม เครื่องไทยธรรม ผ้าแพร ธงชาติ พระ
บรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

20,000 บาท

โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น

จานวน

400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีครบวาระ ยุบสภา หรือแทน
ตาแหน่งที่ว่าง และการเลือกตั้งอื่น ๆ ตามที่กฏหมาย
กาหนด เช่น ค่าวัสดุสานักงาน วัสดุการเลือกตั้ง วัสดุ
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง ค่าจัด
เวทีกลาง ค่าบัตรเลือกตั้ง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น
และเหมาะสม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
3675 ลว. 6 กรกฎาคม 2561 , หนังสือมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1705 ลว. 20 มีนาคม 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หน้าที่ 59 ลาดับที่ 6
โครงการจัดทาแผนชุมชนและประชาคมท้องถิ่น

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเหมาะสม สาหรับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และบุคคลที่ได้เดินทาง
ไปฝึกอบรมตามคาสั่งของเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการจัดทาแผน
ชุมชน แผนประชาคมท้องถิ่น การจัดเวทีประชาคม ประชา
พิจารณ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์การ
ประชุม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเหมาะสม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 และตามหนังสือสั่งการ
ที่ มท 0810.3/ว6046 ลว. 19 ตุลาคม 2561
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 2565) หน้าที่ 62 ลาดับที่ 27
โครงการจ่ายเงินทาขวัญพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าทาขวัญพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว291 ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2552
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรเทศบาล
ตาบลฉวาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่บุคลากรเทศบาลตาบลฉวาง เช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จาเป็นและเหมาะสม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หน้าที่ 58 ลาดับที่ 5
โครงการให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารหน่วยงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้ด้านข้อมูล
ข่าวสารหน่วยงาน เช่น ค่าจัดทาคู่มือ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จาเป็นและเหมาะสม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 2565) หน้าที่ 59 ลาดับที่ 9
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของสานักปลัดเทศบาล เมื่อเกิดการ

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

ชารุดหรือจาเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
ดี ตามความจาเป็นและเหมาะสม เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร์ รถยนต์ อาคาร สถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น
ค่า วัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน และแบบ
พิมพ์ เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ ฯลฯ
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและ
วิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ แบตเตอรี่AA สาหรับไมค์
ลอย ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้
กวาด กระดาษชาระ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดมือ น้ายาทาความ
สะอาด แก้วน้า กระติกน้า ผ้าม่าน มู่ลี่กันแสง
ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร
สานักงาน และวัสดุทรัพย์สินของสานักปลัด เช่นบาน
ประตู หน้าต่าง กระจก ท่อประปา กระเบื้อง ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สาหรับเป็นค่า
อุปกรณ์ อะไหล่ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯรถยนต์
เทศบาลและยานพาหนะอื่น ๆ ที่ใช้ปฏิบัติงานในสานักปลัด
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น น้ามัน
เชื้อเพลิง น้ามันเครื่อง น้ามันเบรก ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ เช่น ปูายต่าง ๆ ปูายซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ ปูายไวนิล แปรงทาสีฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ในระบบการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี แฟลชไดร์ หมึกคอมพิวเตอร์ ลง
โปรแกรมฯ ฯลฯ

รวม

370,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

ค่า สาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาสานักงานเทศบาล รวมทั้ง
อาคาร สถานที่ต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลฉวาง
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาสานักงานเทศบาล รวมทั้ง
อาคาร สถานที่ต่าง ๆ ของเทศบาล
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สานักงานเทศบาลและค่าบริการ
อินเทอร์เน็ตและค่าใช้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ของสานักงาน
เทศบาลตาบลฉวาง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการต่าง ๆ ทางด้าน
โทรคมนาคม เช่น อินเทอร์เน็ต ฯลฯ
งานบริหารงานคลัง
งบบุค ลากร
เงิน เดือ น (ฝุายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาล จานวน 4 อัตรา ดังนี้
- ตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่งหัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 1 อัตรา
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจาตาแหน่งพนักงาน
เทศบาล จานวน 2 อัตรา ดังนี้
- ตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่งหัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง จานวน 1 อัตรา
งบด าเนินงาน
ค่า ตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการ

รวม

522,433 บาท

จานวน

262,433 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

160,000 บาท

รวม 2,183,990 บาท
รวม 1,460,000 บาท
รวม 1,460,000 บาท
จานวน 1,400,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม

687,000 บาท

รวม

187,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง เช่น คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้
รับผิดชอบจัดทาร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจะจ้าง รวมทั้งกาหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ, คณะกรรมการ
หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบการจัดทาแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง , คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดอิเล็กทรอนิกส์, คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบ
ราคา, คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง, คณะกรรมการตรวจรับในงานซื้อหรืองานจ้าง
ก่อสร้างผู้ควบคุมงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดาเนินการจ้างที่ปรึกษา เช่น คณะกรรมการหรือบุคคลที่
ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดทาร่างขอบเขตของงานจ้าง
ที่ปรึกษา รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
, คณะกรรมการดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไป,คณะกรรมการดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี
คัดเลือก, คณะกรรมการดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่
ปรึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดาเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง เช่น คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้
รับผิดชอบจัดทาร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอรูปแบบรายการงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป, คณะกรรมการดาเนินงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก, คณะกรรมการ
ดาเนินงานจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง, คณะกรรมการดาเนินการจ้างออกแบบงาน
ก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
-ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
156 ลว.19 กันยายน 2560
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างหรือบุคคลอื่น

จานวน

15,000 บาท

ที่ปฏิบัติงานตามคาสั่งของเทศบาล
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ีที่
มีสิทธิ์เบิกได้ตามที่ระเบียบฯ กาหนด
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานเทศบาลและบุคคลที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ
ฯ ที่กาหนด
ค่า ใช้ส อย

จานวน

120,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

400,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการชาระภาษีของ
ธนาคารกรุงไทย สาขาฉวางและค่าบริการต่าง ๆ ในกิจการ
ของเทศบาลเกี่ยวกับงานบริการของธนาคารกรุงไทย สาขา
ฉวาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานพัสดุและทรัพย์สิน

จานวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานพัสดุและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นสัญญา
รายบุคคล ประจาปี
งบประมาณ 2564 (จานวน 12 เดือน) ดังนี้
- งานจัดทาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ เช่นวิธี
เฉพาะเจาะจง วิธี e-bidding วิธี e-market ฯลฯ ,
ลงทะเบียนบัญชีพัสดุครุภัณฑ์และจัดทาทะเบียนบัญชีคุม
ทรัพย์สิน,ควบคุม / จัดทาบัญชีการยืม คืนและการเบิกจ่าย
พัสดุ, สารวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และงาน
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พัสดุ จานวน 1 อัตรา
- ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0313.4/1452 ลง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2541 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว
00802 ลงวันที่ 11 มกราคม 2549
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

20,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าธรรมเนียมในการชาระภาษีของธนาคาร

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเหมาะสม สาหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และบุคคลที่ได้เดินทาง
ไปฝึกอบรมตามคาสั่งของเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนทรัพย์สิน(แผนที่ภาษี)
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการปรับปรุงระบบ
ทะเบียนทรัพย์สิน(แผนที่ภาษี)ในเขตเทศบาลตาบลฉวาง
ทั้งหมด ในขั้นตอนการสารวจและออกภาคสนาม เป็น
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างสารวจภาคสนามในเขตเทศบาลตาบล
ฉวาง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จาเป็นและเหมาะสม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หน้าที่ 60 ลาดับที่ 15
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์( ELaas)กองคลัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Laas) ของกองคลัง เทศบาล
ตาบลฉวาง สาหรับค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จาเป็นและเหมาะสม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

จานวน

250,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

2565) หน้าที่ 59 ลาดับที่ 10
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมพัสดุและทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ในกองคลัง เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ จักรยานยนต์ อาคาร ห้องเก็บพัสดุฯ ฯลฯ
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หน้าที่ 60 ลาดับที่ 16
ค่า วัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ เช่น ปูายประชาสัมพันธ์
ภาษี และวัสดุอื่น ๆ ที่จาเป็นในการใช้ประชาสัมพันธ์
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ในระบบการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกคอมพิวเตอร์ แฟลชไดร์ ลง
โปรแกรมฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่จาเป็นและเหมาะสม
งบลงทุน
ค่า ครุภ ัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าเก้าอี้พนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางานสาหรับผู้อานวยการกอง
คลัง จานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้"
-โครงสร้าง ที่นั่งและที่พิงเป็นโครงไม้วีเนียร์ขึ้นรูปสองชิ้นแยก
ระหว่างที่นั่งกับที่พิงฉีดหุ้มด้วยโฟมพียูฉีดขึ้นรูป(IN-MOL)บุ
ด้วยหนังเทียมสีดา
-ท้าวแขน เป็น PP ฉีดขึ้นรูปบุด้วยหนัง PU เป็นนวม
-แกนปรับระดับ ปรับระดับสูง – ต่า ด้วยระบบไฮโด
ริก (GAS)
-ขาเก้าอี้ เป็นขาเหล็กเงา 5 แฉก พร้อมล้อเลื่อน
-ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
คณะกรรมการกาหนดราคากลางเทศบาลตาบลฉวางกาหนด)
ค่าโต๊ะทางาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานสาหรับผู้อานวยการกอง
คลัง จานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้"

จานวน

50,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

36,990 บาท

รวม

36,990 บาท

จานวน

5,990 บาท

จานวน

8,000 บาท

-โต๊ะทางานขนาด W150X D80X H175cm
-ด้านซ้าย 3 ลิ้นชัก ด้านขวามี 1 ลิ้นชัก และ 1 ตู้บานเปิด
-โครงสร้างทาด้วยโครงเคร่าไม้เนื้อแข็งกรุด้วยไม้อัดสั กอิตาลี
ลายเส้น
-ขาเหล็กเหลี่ยม 1 “ หนา 0.8 มม.
-มีขาเหยียบ บริเวณที่นั่ง
-ทาสีธรรมชาติ
-ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
คณะกรรมการกาหนดราคากลางเทศบาลตาบลฉวางกาหนด)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับประมวลผล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับ
งานประมวลผล (กองคลัง) จานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ง อยู่บน
แผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาแยกจากหน่วยความจาหลักขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจาหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ

จานวน

23,000 บาท

ภายนอก (External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 BaseT หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน WiFi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานจัดหา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ประกาศเมื่อ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
แผนงานการรัก ษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุค ลากร
เงิน เดือ น (ฝุายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนเจ้าพนักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1 อัตรา
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจา จานวน 2 อัตรา ดังนี้
- ตาแหน่งพนักงานขับรถดับเพลิง จานวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 2 อัตรา ดังนี้
- ตาแหน่งพนักงานดับเพลิง จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา
ฯ จานวน 1 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนัก งาน
จ้าง จานวน 2 อัตรา ดังนี้
- ตาแหน่งพนักงานดับเพลิง จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา
ฯ จานวน 1 อัตรา

รวม 1,272,000 บาท
รวม 1,232,000 บาท
รวม 1,232,000 บาท
จานวน

370,000 บาท

จานวน

517,000 บาท

จานวน

310,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

งบด าเนินงาน
ค่า ตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- ค่าปุวยการ อปพร.
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าปุวยการ ให้แก่ อปพร.เพื่อเป็น
ค่าชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ในการปูองกันสาธารณภัย
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ.2553
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนของ อปท. พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2555
ค่า วัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
งานเทศกิจ
งบบุค ลากร
เงิน เดือ น (ฝุายประจา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา ตาแหน่ง
พนักงานเทศกิจ จานวน 1 อัตรา
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัค คีภยั
งบด าเนินงาน
ค่า ใช้ส อย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลฉวาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ตาบลฉวาง ซึ่งเป็นสัญญารายบุคคล ประจาปี
งบประมาณ 2564 (จานวน 12 เดือน) ดังนี้
- งานบริการช่วยเหลือในการดับเพลิง, ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้า, บริการงานด้านการ

รวม

40,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

211,000 บาท

รวม

211,000 บาท

รวม

211,000 บาท

จานวน

211,000 บาท

รวม 1,274,000 บาท
รวม 1,140,000 บาท
รวม

700,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

ขับรถยนต์ที่อยู่ในความดูแลของงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและสานักปลัด, ตรวจสอบดูแลรักษารถยนต์และ
เครื่องมือปุกรณ์อื่น ๆ ของทางราชการให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ใช้งานได้ตลอดเวลา ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
ต่าง ๆ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุ, บริการงานเทศกิจจัดระเบียบ
ดูแลตลาดภายในเขตเทศบาลตาบลฉวางและงานอื่น ๆ ที่
ได้รับมอบหมาย ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง จานวน 4 อัตรา
- งานบริการงานสารบรรณ/งานธุรการ, ติดต่อประสานงาน
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว จัดเตรียมงาน
ประชุม บริการงานประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาล
ตาบลฉวาง บริการงานดูแลระบบเสียงตามสายและระบบ
วงจรปิด และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 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
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(อัคคีภัย)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) โดยเป็นการจัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัย อุทกภัยหรือสาธารณภัย
ต่าง ๆ และหรือฝึกอบรมซ้อมแผนอพยพหนีภัยกรณีเกิ ด
เหตุ เช่น ค่าปูายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าถังก๊าซ
พร้อมก๊าซสาหรับใช้ในการสาธิต ค่าเช่าถังดับเพลิงพร้อม
น้ายาเคมี ค่าตกแต่งสถานที่ฝึกซ้อมฯ ค่าเช่าตกแต่ง
เต้นท์ ค่าอุปกรณ์การฝึกอบรมบรรยาย ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเหมาะสม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หน้าที่ 40 ลาดับที่ 3
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

50,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เมื่อเกิดการชารุดหรือจาเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้การได้ดี ตามความจาเป็นและเหมาะสม เช่น เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ อาคาร สถานที่
ต่าง ๆ เป็นต้น
ค่า วัสดุ
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ วิทยุสื่อสารของเทศบาลตาบล
ฉวาง เช่น เสาอากาศ วิทยุ แบตเตอรี่ หน้ากาก ซอง
หนัง ฯลฯ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในงาน
ก่อสร้าง เช่น จอบ ขวาน หิน ปูน ทราย ฯลฯ เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ของงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตามความจาเป็นและเหมาะสม
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สาหรับรถยนต์
ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้า เครื่องดับเพลิง ฯลฯ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสาหรับ
รถดับเพลิง เครื่องหาบหาม รถบรรทุกน้า รถตรวจการณ์ รถ
กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ฯลฯ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลฉวาง
วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังดับเพลิง ค่าอัดน้ายาเคมีถังดับเพลิง สาย
ส่งน้าดับเพลิง หัวฉีดน้าและวัสดุอื่น ๆ ที่จาเป็นและ
เหมาะสม
งบลงทุน
ค่า ครุภ ัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าเครื่องปั๊มลม

รวม

440,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

220,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

จานวน

75,000 บาท

รวม

134,000 บาท

รวม

134,000 บาท

จานวน

55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มลม ขนาดมอเตอร์ไม่น้อย
กว่า 3Hp ปั๊มลมทูสเตทแรงดันสูง หัว
สูบ 2 สูบ 165 ลิตร ปริมาณลมขนาด 340 ลิตร/นาที
- ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
คณะกรรมการกาหนดราคากลางเทศบาลตาบลฉวางกาหนด)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 11 ลาดับที่ 3
ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าเครื่องเลื่อยยนต์

จานวน

63,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ ดังนี้
1.ค่าเครื่องเลื่อยยนต์
- กาลังเครื่องขนาดไม่น้อยกว่า 5.3 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่
ความยาว ไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว รองรับน้ามันเบนซิน มีการ
ปูองกันการสั่นสะเทือน จานวน 1 เครื่อง ราคา 45,000 บาท
- ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
คณะกรรมการกาหนดราคากลางเทศบาลตาบลฉวางกาหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2550
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 11 ลาดับที่ 2
2.ค่าเครื่องเลื่อยยนต์
- กาลังเครื่องขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่
ความยาว ไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้ว รองรับน้ามันเบนซิน มีการ
ปูองกันการสั่นสะเทือน จานวน 1 เครื่อง ราคา 18,000 บาท
- ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
คณะกรรมการกาหนดราคากลางเทศบาลตาบลฉวางกาหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2550
--ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 12 ลาดับที่ 9
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน

จานวน

16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหนับงาน
สานักงาน จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 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 จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 BaseT หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

แผนงานการศึก ษา
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา
งบบุค ลากร
เงิน เดือ น (ฝุายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาล จานวน 3 อัตรา ดังนี้
- ตาแหน่งผู้อานวยการกองการศึกษา จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่งหัวหน้าฝุายส่งเสริมการศึกษาและ

รวม 1,306,687 บาท
รวม

390,000 บาท

รวม

390,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

วัฒนธรรม จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกอง
การศึกษา จานวน 1 อัตราและตาแหน่งหัวหน้าฝุายส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม จานวน 1 อัตรา
งบด าเนินงาน
ค่า ตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่
มีสิทธิ์เบิกได้ตามที่ระเบียบฯ กาหนด
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานเทศบาลหรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิ์เบิก ได้ตามที่
ระเบียบฯกาหนด
ค่า ใช้ส อย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

40,000 บาท

รวม

376,687 บาท

รวม

28,000 บาท

จานวน

18,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

308,687 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคคลอื่นที่ได้รับคาสั่งให้
ไปฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมพัสดุและทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ในกองการศึกษา เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ค่า วัสดุ

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่อง
เขียน เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟูมใส่เอกสาร ฯลฯ
ค่าอาหารเสริม (นม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนฉวางประจาปี
งบประมาณ 2564 จานวน 135 คน คน
ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ เช่น ปูายไวนิล ปูายคัท
เอาท์ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึก
พิมพ์ แฟลชไดร์ ลงโปรแกรม ฯ ฯลฯ
งบเงินอุด หนุน
เงิน อุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนฉวาง
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนฉวาง ตามโครงการ
อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนฉวาง ประจาปี
งบประมาณ 2564 อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อ
คน จานวน 135 คน จานวน 200 วัน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หน้าที่ 32 ลาดับที่ 4
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
งบบุค ลากร
เงิน เดือ น (ฝุายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนพนักงาน
เทศบาล จานวน 2 อัตรา คือ
- ตาแหน่งผู้อานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่งหัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุขและ

จานวน

20,000 บาท

จานวน

258,687 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

540,000 บาท

รวม

540,000 บาท

จานวน

540,000 บาท

รวม 1,330,000 บาท
รวม

960,000 บาท

รวม

960,000 บาท

จานวน

900,000 บาท

สิ่งแวดล้อม จานวน 1 อัตรา
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่ง จานวน 2 อัตรา คือ
- ตาแหน่งผู้อานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่งหัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จานวน 1 อัตรา
งบด าเนินงาน
ค่า ตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และหรือบุคคลอื่นที่มา
ช่วยเหลืองานเทศบาลตามคาสั่งของเทศบาลนอกเวลา
ราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานเทศบาล และบุคคลที่มีสิทธิ์เบิกได้ ตามระเบียบ
ฯ ที่กาหนด
ค่า ใช้ส อย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

60,000 บาท

รวม

370,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

240,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

46,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคคลอื่นที่ได้รับคาสั่งให้
ไปฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาหรับดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข สาหรับชุมชน
ในเขตเทศบาลตาบล
ฉวาง จานวน 7 ชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าเอกสารการฝึกอบรม ค่าปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
และเหมาะสม
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว
297 ลว.9 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หน้าที่ 39 ลาดับที่ 20
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาหรับ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข สาหรับชุมชนในเขตเทศบาลตาบล
ฉวาง จานวน 7 ชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าเอกสารการฝึกอบรม ค่าปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
และเหมาะสม
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว
297 ลว.9 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หน้าที่ 39 ลาดับที่ 22
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การต่อต้าน

จานวน

47,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

ยาเสพติด เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร/แผ่น
พับความรู้(ค่าถ่ายเอกสาร) ค่าปูายประชาสัมพันธ์ และค่า
วัสดุอุปกรณ์ สื่อโฆษณาอื่น ๆ ตามความจาเป็นและ
เหมาะสม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559และหนังสือสั่งการ ด่วน
มาก ที่ มท 0816.5/ว2726 ลว.4 ธันวาคม 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หน้าที่ 36 ลาดับที่ 5
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์
ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ และศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจาเป็นและ
เหมาะสม
- เป็นไปตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หน้าที่ 37 ลาดับที่ 12
โครงการร่วมรณรงค์ปูองกันโรคเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมรณรงค์ปูองกันโรค
เอดส์ เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าเอกสาร/
แผ่นพับ(ค่าถ่ายเอกสาร) ค่าปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จาเป็นและเหมาะสม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หน้าที่ 35 ลาดับที่ 2
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน

จานวน

40,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

46,500 บาท

สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม สาหรับดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข สาหรับชุมชน
ในเขตเทศบาลตาบล
ฉวาง จานวน 7 ชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าเอกสารการฝึกอบรม ค่าปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
และเหมาะสม
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว
297 ลว.9 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หน้าที่ 39 ลาดับที่ 21
ค่า วัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสานักงาน ฯลฯ
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและ
วิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าเผยแพร่ เช่น ค่าไวนิล แผ่นพับ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี แฟลชไดร์ ลง
โปรแกรม ฯลฯ
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่
งบด าเนินงาน
ค่า ตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่า
ปุวยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ได้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลาเนาอยู่ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่หรือพื้นที่ใ กล้เคีย งที่
ได้รับคาสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ

รวม

95,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รวม

246,910 บาท

รวม

235,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

ที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่น จานวน 2 คนๆ
ละ 5,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 1 ปี
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว
0803 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2563
ค่า ใช้ส อย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก โดยจ่ายเป็นค่าทรายกาจัดลูกน้ายุงลาย ค่า
น้ายาสารเคมีสาหรับพ่นหมอกควัน ค่าปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและ
เหมาะสม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หน้าที่ 36 ลาดับที่ 6
โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า โดยจ่ายเป็นค่าวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่า
วัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น
และเหมาะสม
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
0120 ลว. 12 มกราคม 2560 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/1042 ลว.10 เมษายน 2561
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หน้าที่ 36 ลาดับที่ 4
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และหรือ
ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องพ่น
หมอกควัน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

รวม

115,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

งบลงทุน

รวม

11,910 บาท

รวม

11,910 บาท

จานวน

5,340 บาท

จานวน

6,570 บาท

รวม

100,000 บาท

งบด าเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่า วัสดุ

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

ค่า ครุภ ัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงโครงขา A , ที่นั่งและพนัก
พิงเป็นเบาะนวม สาหรับใช้ในการประชุมและจัดกิจกรรม
ต่างๆของงานสาธารณสุขจานวน 6 ตัว
- ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
กรรมการกาหนดราคากลางเทศบาลตาบลฉวางกาหนด)
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวนครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 12 ลาดับที่ 10
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมหน้า โฟเมก้า สีขาว ขา
เหล็ก พับได้ สาหรับใช้ในการประชุมและจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของงานสาธารณสุข ขนาด
กว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. จานวน 3 ตัว
- ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
กรรมการกาหนดราคากลางเทศบาลตาบลฉวางกาหนด)
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวนครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 13 ลาดับที่ 11
งานศูนย์บ ริการสาธารณสุข

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ สาหรับใช้ในศูนย์บริการ
สาธารณสุข เช่น น้ายาเคมี น้ายาต่าง ๆ วัคซีนปูองกัน
โรค ฯลฯ
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
งบบุค ลากร
เงิน เดือ น (ฝุายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาล จานวน 3 อัตรา ดังนี้
- ตาแหน่งผู้อานวยการกองช่าง จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่งนายช่างโยธา จานวน 2 อัตรา

รวม 2,523,500 บาท
รวม

892,000 บาท

รวม

892,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจาตาแหน่งของพนักงาน
เทศบาล ตาแหน่งผู้อานวยการกองช่าง จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จานวน 2 อัตรา ดังนี้
- ตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา จานวน 1 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนั กงานจ้าง
ตามภารกิจ จานวน 2 อัตรา ดังนี้
- ตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา จานวน 1 อัตรา
งบด าเนินงาน
ค่า ตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และบุคคลอื่น
ที่ปฏิบัติงานตามคาสั่งของเทศบาล หนังสือสั่งการนอกเวลา
ราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงาน
เทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ที่กาหนด
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ ที่กาหนด
ค่า ใช้ส อย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานกองช่างและงานปรับปรุงภูมิทัศน์
ซ่อมแซมพัสดุทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานกองช่างและงานปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ซ่อมแซมพัสดุ ซึ่งเป็นสัญญารายบุคคล ประจาปี

จานวน

42,000 บาท

จานวน

310,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม 1,609,000 บาท
รวม

49,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

24,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม 1,190,000 บาท
จานวน 1,070,000 บาท

งบประมาณ 2564 (จานวน 12 เดือน) ดังนี้
- งานบริการงานซ่อมแซมพัสดุทรัพย์สิน ภายในเขตเทศบาล
ตาบลฉวาง ,บริการงานด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ ,ดูแลพื้นที่
บริเวณเกาะกลางถนน, บริการงานด้านการเชื่อมอุปกรณ์
ต่างๆ เช่นโต๊ะ ฝาท่อระบายน้า ฯลฯและงานอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย ตาแหน่ง พนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ซ่อมแซมพัสดุทรัพย์สิน จานวน 5 อัตรา
- งานบริการงานดูแลสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตาบล
ฉวาง,บริการงานดูแลและจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ภายใน
สวนสาธารณะ,ปลูก ตัดแต่ง และดูแลต้นไม้/ดอกไม้,ตัด/ฉีด
หญ้า ,ดูแลรักษาและทาความสะอาดห้องน้าภายในสวน,
จัดเตรียมสถานที่สาหรับใช้ในงานต่างๆ ภายในบริเวณสวน
และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตาแหน่ง พนักงานดูแล
สวนสาธารณะ จานวน 2 อัตรา
- งานบริการงานควบคุมดูแลพัสดุ ทรัพย์สิน เครื่องมือ
เครื่องใช้ ยานพาหนะ ของกองช่าง, จัดทาทะเบียนคุม
พัสดุ ทรัพย์สิน เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ ,ดาเนินการ
ตรวจสอบ ดูแล รักษา เครื่องมือเครื่องใช้ ให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานตลอดเวลา ,สารวจความต้องการใช้อุปกรณ์ของ
กองช่าง และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ตาแหน่ง พนักงานดูแล
พัสดุ ทรัพย์สิน จานวน 1 อัตรา
- งานบริการติดตั้งระบบไฟฟูาสาธารณะภายในเขตเทศบาล
ตาบลฉวาง,บริการงานซ่อมบารุงไฟฟูาสาธารณะภายในเขต
เทศบาลตาบลฉวาง,
บริการงานจัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟูากิจกรรมต่าง งานประเพณี
และงานอื่นๆ,บริการงานการควบคุมเปิด/ปิด ไฟฟูา
สาธารณะภายในเขตเทศบาลตาบลฉวาง และงาน
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟูา จานวน 1 อัตรา
- งานบริการงานธุรการทั่วไป ,ติดต่อประสานงานทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,จัดเตรียมงาน
ประชุม กลั่นกรองเรื่อง เตรียมการสาหรับประชุมและจัดทา
รายงานการประชุม รายงานอื่น รวมทั้งติดตามการปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุมและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 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
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

20,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและหรือซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์
ต่าง ๆ ของกอง
ช่าง เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ และพัสดุ
อื่น ๆ ที่ชารุด ตามความจาเป็นและเหมาะสม
ค่า วัสดุ

จานวน

100,000 บาท

รวม

370,000 บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในกองช่าง เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ แฟูมใส่เอกสาร กระดาษ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ายาทา
ความสะอาด แก้ว จาน ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือกองช่าง เช่น สี ทิน
เนอร์ จอบ ขวาน เลื่อย ค้อน หิน ปูน ทราย ฯลฯ เพื่อใช้ใน
การซ่อมแซมพัสดุและทรัพย์สินของเทศบาล ตามความ
จาเป็นและเหมาะสม
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ ยาง
รถยนต์ ฯลฯ สาหรับซ่อมแซมรถยนต์ จักรยานยนต์ของกอง
ช่าง ตามความจาเป็นและเหมาะสม

จานวน

30,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคคลอื่นที่ได้รับคาสั่งให้
ไปฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง น้ามันหล่อลื่น ฯลฯ สาหรับ
รถยกกระเช้า รถบรรทุกหกล้อและอื่น ๆ ของกองช่าง ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่หรือวัสดุ
ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นไม้อัด แปรงทาสี ปูายไวนิลและวัสดุ
อื่น ๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ตามความจาเป็นและ
เหมาะสม
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบเครื่องแต่งกายของพนักงาน ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของกองช่าง ได้แก่ กางเกง ร้องเท้า ถุง
มือ รองเท้าบูธ แว่นตา หมวกเซฟตี้ ฯลฯ
งบลงทุน
ค่า ครุภ ัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์อิง ค์เจ็ท (กอง
ช่าง) จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ความเร็วในการพิมพ์ 27 หน้าต่อนาที (สี A4 Fast Mode)
35 หน้าต่อนาที (ขาวดา A4 Fast Mode)
20 หน้าต่อนาที (สี A4 ISO)
22 หน้าต่อนาที (ขาวดา 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;, Photo3.5&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,

จานวน

70,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รวม

22,500 บาท

รวม

22,500 บาท

จานวน

22,500 บาท

IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct
- จอแสดงผล 2.7” TFT Colour LCD
- การรับประกัน 1 ปี
-ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
คณะกรรมการกาหนดราคากลางเทศบาลตาบลฉวางกาหนด)
งานสวนสาธารณะ

รวม

95,000 บาท

งบด าเนินงาน

รวม

45,000 บาท

ค่า ใช้ส อย

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าธรรมเนียมอนุญาตใช้ที่ดินการรถไฟ
เพื่อจ่ายธรรมเนียมอนุญาตในการทาสัญญาหรือต่อสัญญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดินของการทางรถไฟแห่งประเทศ
ไทยบริเวรสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หมู่
ที่ 2 ตาบลฉวาง
ค่า วัสดุ
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการ
บารุง ดูแลรักษาสวนสาธารณะ สวนหย่อม และที่สาธารณะ
ทั่วไปในเขตเทศบาล เช่น มีดดายหญ้า กรรไกรตัดแต่งกิ่ง
ไม้ มีด พร้า ปุย๋ สารเคมี ฯลฯ ตามความจาเป็นและ
เหมาะสม
งบลงทุน
ค่า ที่ด ินและสิง่ ก่อ สร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตาบลฉวาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต
เทศบาลตาบลฉวาง เช่น สวนสาธารณะ ริมถนนสองข้าง
ทาง ฯลฯ ได้แก่ ค่าพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ซ๋อมแซมรั้ว
สวน ระบบไฟฟูา ปรับสภาพพื้นทีีวไป
่ทั่ ม้านั่งหิน
อ่อน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ตามความจาเป็นและเหมาะสม
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หน้าที่ 53 ลาดับที่ 3
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
งบบุค ลากร

รวม 3,260,000 บาท
รวม

500,000 บาท

เงิน เดือ น (ฝุายประจา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ลูกจ้างประจา ประจาปี ตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุก
ขยะ จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถบรรทุก
ขยะ) จานวน 1 อัตรา

รวม

500,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

งบด าเนินงาน

รวม 2,760,000 บาท

ค่า ใช้ส อย

รวม 2,260,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมและงานปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาความสะอาดภายใน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษา
ความสะอาดภายในเขตเทศบาล ซึ่งเป็นสัญญา
รายบุคคล ประจาปี
งบประมาณ 2564 (จานวน 12 เดือน) ดังนี้
- งานบริการงานธุรการทั่วไป เช่น รับ-ส่งหนังสือ จาแนก
ประเภทเอกสาร หนังสือเวียน ระเบียบ คาสั่งและเรื่อง
ทั่วๆไป ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือ จัดพิมพ์หนังสือราชการ
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง,งานติดต่อประสานงานภายใน
หน่วยงานและนอกหน่วยงาน รวมทั้งการประชุมต่างๆ ของ
กองสาธารณสุขฯ,งานพัสดุครุภัณฑ์ และงานอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ จานวน 1 อัตรา
- งานดูแลรักษาความสะอาดของตลาดสดเทศบาล รวมทั้ง
ห้องน้าส่วนรวม,ล้างทาความสะอาดตลาดสดเทศบาลเป็น
ประจา ทุก 2 ครั้ง/สัปดาห์ และตลาดนัดวันเสาร์ ทุกสัปดาห์,
ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของตลาดสด ตลาด
นัด ร้านค้า และแผงลอยต่างๆ,ดูแลบารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์
ภายในตลาดให้มีสภาพดี พร้อมใช้งานตลอดเวลาและงาน
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตาแหน่ง พนักงานดูแลตลาด
และร้านค้า จานวน 1 อัตรา
- งานกวาดขยะริมถนนสองข้างที่ได้รับมอบหมาย ,งานดูแล
รับผิดชอบในการเก็บกวาดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใน

จานวน 1,550,000 บาท

บริเวณพื้นที่เทศบาล,งานขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
, ช่วยงานด้านการรักษาความสะอาด งานบริการ และงาน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตาแหน่ง พนักงานกวาด
ขยะ จานวน 9 อัตรา
- งานบริการงานเก็บขนขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาล
ตาบลฉวางทั้งหมด,บริการงานจัดตั้งถังขยะตามถนนสาย
ต่างๆ,บริการงานล้างถังขยะภายในเขตเทศบาลตาบล
ฉวาง ให้สะอาดอยู่เสมอ,บริการงานตัด/ฉีดหญ้าบริเวณ
ต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตาบลฉวางและงานอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย ตาแหน่ง พนักงานเก็บขยะ/ขน
ขยะ จานวน 5 อัตรา
- งานทะเบียน/บัตร ,งานตรวจคัดกรองเบื้องต้น ได้แก่ ชั่ง
น้าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต วัดชีพจร วัด
อุณหภูมิ และตรวจน้าตาลปลายนิ้ว,งานผู้ช่วยการพยาบาล
โดยการควบคุมดูแล/กากับของพยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ ช่วย
จัดยา ทาแผลในบางกรณี,ช่วยงานคลินิกสุขภาพเด็กดี ,งาน
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุข จานวน 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
ค่าจ้างเหมากาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จานวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใน
เขตเทศบาลตาบลฉวาง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน
การให้บริการสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระหว่าง
เทศบาลตาบลปากน้าฉวาง ร่วมกับเทศบาลตาบล
ฉวาง ฯลฯ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ในอัตราตันละ 430.บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสิ่งแวดล้อมทั่วไป

จานวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารหรือจ้างเหมาแรงงาน
ทั่วไป เช่น ตัดกิ่งไม้ ดูดส้วมสาธารณะ ขุดลอกบ่อน้า คู
คลอง ปรับสภาพพื้นที่ ปราบวัชพืช ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการ 3Rs รักษ์โลก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 3Rs รักษ์
โลก เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความเป็นจริงและ
เหมาะสม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 4 ลาดับที่ 1
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ชารุดสึกหรอ ได้แก่ รถบรรทุกขยะ เครื่อง
ตัดหญ้า ฯลฯ
ค่า วัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการทาความสะอาดต่าง ๆ ตามความจาเป็นและ
เหมาะสม จานวน 50,000.- บาท และค่าถัง
ขยะ จานวน 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ
มูลฝอย ตามความจาเป็นและเหมาะสม
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สาหรับรถบรรทุก
ขยะและยานพาหนะอื่น ๆ ที่ใช้ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เป็นต้น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันและหล่อลื่นของรถบรรทุกขยะ เครื่อง
ตัดหญ้า ฯลฯ ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีกาจัดวัชพืชและอื่น ๆ เช่น ยาฉีด
หญ้า สารเคมี อื่น ๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่
จาเป็นและเหมาะสม เช่น ถุงมือ รองเท้าบู๊ท เสื้อกันฝน เป็น
ต้น
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้าและ

จานวน

30,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

500,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

อื่น ๆ เช่น สายพาน หัวเทียน ใบมีดตัดหญ้า ฯลฯ
แผนงานสร้า งความเข้มแข็ง ของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับ สนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบด าเนินงาน
ค่า ใช้ส อย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
โครงการ เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง เช่น ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเหมาะสม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หน้าที่ 33 ลาดับที่ 6
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุ มชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพของ
องค์กรชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน ดังนี้
1.หลักสูตรการฝึกอบรมการทาไม้กวาดจาก
ก้านมะพร้าว จานวน 13,000 บาท
2.หลักสูตรการฝึกอบรมการปักเลื่อมผ้า
ปาเต๊ะ จานวน 33,000 บาท
3.หลักสูตรการฝึกอบรมการทาปลาเส้น ปลา3
รส จานวน 20,000 บาท
4.หลักสูตรการฝึกอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษและการ
กาจัดศัตรูพืชโดยชีวภาพ จานวน 10,000 บาท
- สาหรับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท. 0891.4/ว
1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 6 ลาดับที่ 1

รวม

235,180 บาท

รวม

106,000 บาท

รวม

106,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

76,000 บาท

โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักคนพิการ

จานวน

15,000 บาท

รวม

129,180 บาท

รวม

129,180 บาท

จานวน

42,380 บาท

จานวน

86,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ เช่น ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเหมาะสม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0810.6/ว
24 ลว. 4 มกราคม 2561
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หน้าที่ 33 ลาดับที่ 2
งบลงทุน
ค่า ครุภ ัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ สาหรับใช้ในการประชุม
ประชาคม การจัดกิจกรรมฝึกอบรมและกิจกรรมอื่นๆของ
งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตาบลฉวาง ดังนี้
1.เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง เกรดเอ เนื้อหนา
พิเศษ จานวน 120 ตัว
2.เก้าอี้จัดเลี้ยงมีโครงขา A,ที่นั่งและพนักพิงเป็นเบาะ
นวม จานวน 10 ตัว
- ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
กรรมการกาหนดราคากลางเทศบาลตาบลฉวางกาหนด)
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวนครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 12 ลาดับที่ 7
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม สาหรับใช้ในการประชุม
ประชาคม การจัดกิจกรรมฝึกอบรมและกิจกรรมอื่นๆ ของ
งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตาบลฉวางดังนี้
1.โต๊ะประชุมหน้าโฟเมก้า ขนาด
กว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. จานวน 36 ตัว
2.โต๊ะประชุมหน้าโฟเมก้า(เข้ามุม)
ขนาด 60 ซม. จานวน 4 ตัว
- ตามราคาท้องตลาด (เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะที่
กรรมการกาหนดราคากลางเทศบาลตาบลฉวางกาหนด)

- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวนครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 11 ลาดับที่ 6
แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนัน ทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบด าเนินงาน
ค่า ใช้ส อย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ขององค์กรชุมชนในเขตเทศบาลตาบลฉวาง เช่นค่า
ปูายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเตรียม
สนามแข่งขันและสถานที่พิธีเปิด/ปิด ค่าเช่า
เต็นท์ เก้าอี้ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็นและเหมาะสม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าาด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) หน้าที่ 44 ลาดับที่ 13
โครงการฝึกอบรมและจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตาบล
ฉวาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและจัดตั้งสภา
เด็กและเยาวชนเทศบาลตาบลฉวาง เช่น ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเหมาะสม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว
4676 ลว. 21 สิงหาคม 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 2565) หน้าที่ 48 ลาดับที่ 31

รวม

285,000 บาท

รวม

285,000 บาท

รวม

285,000 บาท

จานวน

260,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่าง ๆ เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์
กีฬา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจาเป็นและ
เหมาะสม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หน้าที่ 44 ลาดับที่ 14
งานศาสนาวัฒ นธรรมท้อ งถิน่
งบด าเนินงาน
ค่า ใช้ส อย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีวันลอย
กระทง เช่น ค่าปูายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจ้าง
ปรับปรุงสถานที่ลอยกระทง ค่าจัดเตรียมเวทีกลาง ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล สายสะพายการ
ประกวด ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและ
เหมาะสม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หน้าที่ 43 ลาดับที่ 5
โครงการงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าจัดตกแต่งขบวนรถแห่
พระพุทธรูป ค่าจัดเตรียมพานดอกไม้รดน้าผู้สูงอายุ ค่าเงิน
รางวัลถ้วยรางวัลการประกวด ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่ง
เวที,สถานที่จัดงาน ค่าเช่าโต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้ ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
และเหมาะสม

จานวน

5,000 บาท

รวม

478,100 บาท

รวม

448,100 บาท

รวม

448,100 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หน้าที่ 42 ลาดับที่ 2
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จานวน

140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ เช่น ค่าปูายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจ้าง
ตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าเช่าโต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ค่าของรางวัลการแข่งขันตอบคาถาม ค่า
เครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเหมาะสม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หน้าที่ 42 ลาดับที่ 1
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

จานวน

8,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน
พรรษา เช่น ค่าปูายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าน้า
ดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดตกแต่งสถานที่สมโภชน์และ
สถานที่จัดงาน ค่าเงินรางวัลการประกวดหมรับ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเหมาะสม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวนครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 5 ลาดับที่ 1
งบเงินอุด หนุน

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เงิน อุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจาปี 2564
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอฉวาง ตาม
โครงการประเพณีเทศกาลเดือน
สิบ ประจาปี 2564 เช่น ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหารและ

เครื่องดื่ม ค่าจัดหาขนมเดือนสิบ ดอกไม้และอุปกรณ์ขบวน
หมรับ ค่าตกแต่งรถหมรับและค่าจัดทาปูาย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจาเป็นและ
เหมาะสม
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 2565 ) หน้าที่ 45 ลาดับที่ 19
แผนงานอุต สาหกรรมและการโยธา
งานก่อ สร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม 1,737,000 บาท

งบด าเนินงาน

รวม

300,000 บาท

ค่า ใช้ส อย

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สิน
ต่าง ๆ เช่น ถนน ไหล่ทาง คูระบายน้า รางระบายน้า ทาง
เท้า ระบบไฟฟูา ระบบประปา ปรับสภาพพื้นที่ทั่วไป ฯลฯ

ค่า วัสดุ
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูา เช่น หลอดไฟ โคม
ไฟ สายไฟ ฯลฯ ใช้สาหรับซ่อมเปลี่ยนไฟฟูาสาธารณะที่เสื่อม
ชารุดในเขตเทศบาล
งบลงทุน
ค่า ที่ด ินและสิง่ ก่อ สร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้าริมแม่น้าตาปี(ต่อจากโครงการเดิม)
ม.2 ต.ฉวาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้าริมแม่น้าตา
ปี (ต่อจากโครงการเดิม) ม.2 ต.ฉวาง ความยาว 60 เมตร สูง
เฉลี่ย 5.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตาบลฉวาง
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 3 ลาดับที่ 1
่เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ฯและโครงการซ่อมแซมถนน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่างานตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (k) ตามจานวนเงินที่คานวนและตรวจสอบความถูกต้อง
แล้วให้ผู้รับจ้าง

รวม 1,437,000 บาท
รวม 1,437,000 บาท
จานวน 1,400,000 บาท

จานวน

7,000 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว
110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ในการกาหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า k) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุ
คลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ รับรองแบบ งานก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค สาณารณูปการ ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง สิ่ง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

จานวน

30,000 บาท

รวม

149,500 บาท

งบด าเนินงาน

รวม

149,500 บาท

ค่า ใช้ส อย

รวม

44,500 บาท

จานวน

28,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

แผนงานการพาณิช ย์
งานตลาดสด

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่อสัญญาที่ดินตั้งตลาด
สดของเทศบาล ประจาปี 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 และหนังสือสั่ง
การ ที่ มท0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 61
ค่าเช่าอาคารตลาดสดเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่อสัญญาอาคารตลาด
สดของเทศบาล ประจาปี 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ

เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561และหนังสือสั่ง
การ ที่ มท0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 61

ค่าเบี้ยประกันภัยอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ

จานวน

1,500 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

95,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยอัคคีภัยอาคารราช
พัสดุ ประจาปี 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558
ค่า วัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทาความสะอาดสาหรับ
ตลาดสด เช่น ไม้กวาด แปรงถูพื้น น้ายาทาความสะอาด
ฯลฯ และรายจ่ายอื่น ๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม และ
ที่ระเบียบกาหนดให้สามารถเบิกจ่ายได้
ค่า สาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาตลาดสดเทศบาล
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาตลาดสดเทศบาล
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินประกันสังคมให้แก่ พนักงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลฉวาง
- 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

รวม 5,990,700 บาท
รวม 5,990,700 บาท
รวม 5,990,700 บาท
จานวน

100,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบล
ฉวาง ประจาปี
งบประมาณ 2564 จานวน 458 ราย ๆ ละ 600.ถึง 1,000.- บาท (ตามเกณฑ์ช่วงอายุ) จานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) หน้าที่ 49 ลาดับที่ 1
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อจ่ายเป็นค่ายังชีพคนพิการในเขตเทศบาลตาบล
ฉวาง ประจาปีงบประมาณ 2564 จานวน 85 คน และผู้ที่
เข้าหลักเกณฑ์เพิ่มขึ้นในระหว่างปี รายละ 800.บาท จานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) หน้าที่ 49 ลาดับที่ 2
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ในเขตเทศบาลตาบล
ฉวาง ประจาปีงบประมาณ 2564 จานวน 4 ราย และที่เข้า
หลักเกณฑ์เพิ่มระหว่างปี รายละ 500.บาท จานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 49 ลาดับที่ 3
สารองจ่าย

จานวน 3,728,400 บาท

จานวน

816,000 บาท

จานวน

24,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและมิได้ ตั้ง
งบประมาณไว้ในหมวดรายการใด หรือตั้งไว้ไม่พอจ่ายหรือใน
กรณีเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ภัย
แล้ง อุทกภัย อัคคีภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ ตามความจาเป็น
และเหมาะสม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าชาระเงินกู้ ก.ส.ท.

จานวน

419,300 บาท

โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจการจราจร

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการจราจร เช่น ทาสี
ถนน ปูายจราจร ไฟสัญญาณจราจร แผงกั้นจราจร ปูายบอก
ชื่อถนน เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่ มท 0607/ว3534 ลง
วันที่ 20 ธันวาคม 2536 เรื่อง การตั้งงบประมาณและเบิก
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) หน้าที่ 40 ลาดับที่ 1
โครงการสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

จานวน

65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.
ส.ท.) โดยชาระเงินต้น งวด
ที่ 3 จานวน 311,990.47 บาท และดอกเบี้ย
จานวน 107,289.63 บาท ซึ่งได้กู้มาก่อสร้างฌาปนสถาน
(เมรุเผาศพ) วัดวังม่วง ตามสัญญาเงินกู้
เลขที่ 1397/86/2557 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 และ
บันทึกต่อท้ายสัญญาฯ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ.2561

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตาบลฉวาง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0891.3/ส 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/
ว 1514 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2554
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/
ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
เงินบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าสมาคม พ.ศ. 2555
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) หน้าที่ 65 ลาดับที่ 3
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความ
คุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บ ปุวย ตาย หรือสูญ
หาย อันเนื่องมาจากการทางานให้แก่นายจ้างเป็นรายปี ใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี
- เปูนไปตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วน
ที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 149 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562
- กระทรวงแรงงานบังคับใช้ ( พระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 )
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินสมทบค่าสนับสนุนงานกองทุนสวัสดิ การ
ชุมชนเทศบาลตาบลฉวาง ตามแนวทางสนับสนุนการ
ดาเนินงานกองทุนสวัสดิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยยึ ด
หลักการออมสมทบ ประชาชน 1 ส่วน อปท. 1 ส่วนและ
รัฐบาล 1 ส่วน
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/1659 ลง
วันที่ 24 สิงหาคม 2553
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หน้าที่ 57 ลาดับที่ 3
เงินช่วยพิเศษ
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิตของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงาน ตามระเบียบและ
กฏหมายที่กาหนด

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกฏหมายกาหนด ในอัตราร้อย
ละ 2 ของประมาณการรายรับ โดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ
และเงินที่มีผู้อุทิศให้ เป็นไปตามหนังสือสานักงานกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
23 , ว30 ลว. 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสืออื่นที่
เกี่ยวข้อง

จานวน

413,000 บาท

