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เทศบาลตําบลเขาขวาง 
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สวนท่ี 2 
 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเขาขวาง 
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ของ 
 

เทศบาลตําบลเขาขวาง 
อําเภอโพธาราม  จงัหวัดราชบุรี 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

(5) รายจ่ายที�จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที�จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที�จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน 2,324,680.00 บาท

(4) รายจ่ายที�จ่ายจากเงินอุดหนุนที�รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 29,900.00 บาท

งบลงทุน 3,465,740.00 บาท

งบรายจ่ายอื�น 0.00 บาท

งบบุคลากร 12,683,009.00 บาท

งบดําเนินงาน 8,437,942.66 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 36,974,063.87 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 10,062,692.21 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั�วไป 21,515,458.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที�รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 29,900.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร 22,632,142.37 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 13,260.00 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 173,813.85 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 420,983.64 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที� 9 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 45,609,573.72 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 853,915.86 บาท

1.1.4 รายการที�ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี�ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 1 โครงการ รวม 6,185.20 บาท

1.1.5 รายการที�ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี�ผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม 238,200.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 76,071,107.46 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 52,530,895.42 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 25,920,136.58 บาท

              บัดนี�ถึงเวลาที�คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลเขาขวาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล            
เขาขวางอีกครั�งหนึ�ง ฉะนั�น ในโอกาสนี� คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลเขาขวางจึงขอชี�แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี�

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั�วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที� 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นมีสถานะการเงิน ดังนี�

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาขวาง



รายรับจริง ปี  2561

801,819.34

316,424.40

314,809.45

16,210.00

1,449,263.19

30,995,269.62

 

23,924,810.00

23,924,810.00

56,369,342.81

คําแถลงงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเขาขวาง

อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 796,000.00 875,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 246,300.00 241,100.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 400,000.00 420,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 36,000.00 23,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,478,300.00 1,559,100.00

รายได้ที�รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

หมวดภาษีจัดสรร 28,854,000.00 28,620,000.00

รวมรายได้ที�รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 28,854,000.00 28,620,000.00

รายได้ที�รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

หมวดเงินอุดหนุนทั�วไป 25,604,000.00 24,000,000.00

รวมรายได้ที�รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 25,604,000.00 24,000,000.00

รวม 55,936,300.00 54,179,100.00



รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

งบกลาง 11,274,585.99 13,147,110.00 13,839,105.00

งบบุคลากร 15,407,000.13 16,859,460.00 17,002,220.00

งบดําเนินงาน 9,411,455.15 16,439,650.00 14,147,675.00

งบลงทุน 3,080,970.00 5,826,900.00 5,782,600.00

งบรายจ่ายอื�น - 100,000.00 100,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,008,200.00 3,563,180.00 3,307,500.00

42,182,211.27 55,936,300.00 54,179,100.00

42,182,211.27 55,936,300.00 54,179,100.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

รวม

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตําบลเขาขวาง

อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั�วไป

แผนงานบริหารงานทั�วไป 15,326,820

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,233,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 7,044,675

แผนงานสาธารณสุข 1,594,000

แผนงานเคหะและชุมชน 9,304,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 490,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 680,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,647,000

ด้านการดําเนินงานอื�น

แผนงานงบกลาง 13,859,105

งบประมาณรายจ่ายทั�งสิ�น 54,179,100



8,527,820 10,295,220

2,733,120 2,733,120

5,794,700 7,562,100

2,969,000 3,904,000

162,000 187,000

1,677,000 2,237,000

460,000 770,000

670,000 710,000

967,100 1,035,100

967,100 1,035,100

92,500 92,500

92,500 92,500

12,556,420 15,326,8202,770,400

    ค่าครุภัณฑ์ 68,000

งบเงินอุดหนุน -

    เงินอุดหนุน -

รวม

    ค่าวัสดุ 310,000

    ค่าสาธารณูปโภค 40,000

งบลงทุน 68,000

งบดําเนินงาน 935,000

    ค่าตอบแทน 25,000

    ค่าใช้สอย 560,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตําบลเขาขวาง

อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

งบบุคลากร 1,767,400

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,767,400

แผนงานบริหารงานทั�วไป

งานบริหารทั�วไป งานบริหารงานคลัง รวมงบ



1,115,000

1,115,000

990,000

30,000

570,000

390,000

28,000

28,000

100,000

100,000

2,233,000

    รายจ่ายอื�น 100,000

                                             
รวม

2,233,000

งบลงทุน 28,000

    ค่าครุภัณฑ์ 28,000

งบรายจ่ายอื�น 100,000

    ค่าตอบแทน 30,000

    ค่าใช้สอย 570,000

    ค่าวัสดุ 390,000

งบบุคลากร 1,115,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,115,000

งบดําเนินงาน 990,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน รวมงบ



1,452,000

1,452,000

2,773,675

30,000

1,001,100

1,727,575

15,000

44,000

44,000

2,775,000

2,775,000

7,044,675

    เงินอุดหนุน 2,775,000

                                             
รวม

7,044,675

งบลงทุน 44,000

    ค่าครุภัณฑ์ 44,000

งบเงินอุดหนุน 2,775,000

    ค่าใช้สอย 1,001,100

    ค่าวัสดุ 1,727,575

    ค่าสาธารณูปโภค 15,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,452,000

งบดําเนินงาน 2,773,675

    ค่าตอบแทน 30,000

งาน

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับ
การศึกษา รวมงบ

งบบุคลากร 1,452,000

แผนงานการศึกษา



657,000

657,000

599,000

154,000

150,000

292,000

3,000

78,000

78,000

260,000

260,000

1,594,000

1,906,000 1,577,000

1,906,000 1,577,000

2,041,000 2,680,000งบดําเนินงาน 150,000

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0

งาน

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและ

สิ�งปฏิกูลงบ

    เงินอุดหนุน 260,000

                                             
รวม

1,594,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบลงทุน 78,000

    ค่าครุภัณฑ์ 78,000

งบเงินอุดหนุน 260,000

    ค่าใช้สอย 150,000

    ค่าวัสดุ 292,000

    ค่าสาธารณูปโภค 3,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 657,000

งบดําเนินงาน 599,000

    ค่าตอบแทน 154,000

งาน

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับ
สาธารณสุข รวมงบ

งบบุคลากร 657,000

แผนงานสาธารณสุข



95,000 105,000

1,030,000 1,895,000

895,000 680,000

21,000 0

102,500 648,000

102,500 0

0 648,000

4,049,500 4,905,000

490,000

490,000

490,000

130,000 500,000

130,000 500,000

180,000 180,000

180,000 180,000    เงินอุดหนุน 0

งบดําเนินงาน 370,000

    ค่าใช้สอย 370,000

งบเงินอุดหนุน 0

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ�น รวมงบ

งบดําเนินงาน 490,000

    ค่าใช้สอย 490,000

                                             
รวม

490,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมงบ

    ค่าครุภัณฑ์ 200,000

    ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 0

                                             
รวม

350,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 200,000

    ค่าตอบแทน 0

    ค่าใช้สอย 0

    ค่าวัสดุ 150,000



310,000 680,000

3,647,000

3,647,000

3,647,000

13,859,105

13,859,105

13,859,105

    งบกลาง 13,859,105

                                             
รวม

13,859,105

งาน

งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 13,859,105

    ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 3,647,000

                                             
รวม

3,647,000

แผนงานงบกลาง

งาน

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื�นฐาน รวมงบ

งบลงทุน 3,647,000

                                             
รวม

370,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1,115,000

1,115,000

990,000

30,000

570,000

390,000

28,000

28,000

100,000

100,000

2,233,000

งบบุคลากร 1,115,000

งบ

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตําบลเขาขวาง

อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน รวม

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,115,000

งบดําเนินงาน 990,000

    ค่าตอบแทน 30,000

    ค่าใช้สอย 570,000

    ค่าวัสดุ 390,000

งบลงทุน 28,000

รวม 2,233,000

    ค่าครุภัณฑ์ 28,000

งบรายจ่ายอื�น 100,000

    รายจ่ายอื�น 100,000



1,452,000

1,452,000

2,773,675

30,000

1,001,100

1,727,575

15,000

44,000

44,000

2,775,000

2,775,000

7,044,675

งบบุคลากร 1,452,000

งบ

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตําบลเขาขวาง

อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับ
การศึกษา รวม

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,452,000

งบดําเนินงาน 2,773,675

    ค่าตอบแทน 30,000

    ค่าใช้สอย 1,001,100

    ค่าวัสดุ 1,727,575

    ค่าสาธารณูปโภค 15,000

    เงินอุดหนุน 2,775,000

รวม 7,044,675

งบลงทุน 44,000

    ค่าครุภัณฑ์ 44,000

งบเงินอุดหนุน 2,775,000



657,000

657,000

599,000

154,000

150,000

292,000

3,000

78,000

78,000

260,000

260,000

1,594,000

งบบุคลากร 657,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเขาขวาง

อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

งบ

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับ
สาธารณสุข รวม

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 657,000

งบดําเนินงาน 599,000

    ค่าตอบแทน 154,000

    ค่าใช้สอย 150,000

    ค่าวัสดุ 292,000

    ค่าสาธารณูปโภค 3,000

    เงินอุดหนุน 260,000

รวม 1,594,000

งบลงทุน 78,000

    ค่าครุภัณฑ์ 78,000

งบเงินอุดหนุน 260,000



1,906,000 1,577,000 3,483,000

1,906,000 1,577,000 3,483,000

2,041,000 2,680,000 4,871,000

95,000 105,000 200,000

1,030,000 1,895,000 2,925,000

895,000 680,000 1,725,000

21,000 - 21,000

102,500 648,000 950,500

102,500 - 302,500

- 648,000 648,000

4,049,500 4,905,000 9,304,500

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตําบลเขาขวาง

อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

งบ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั�วไป
เกี�ยวกับเคหะและ

ชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูล

ฝอยและสิ�งปฏิกูล

งบบุคลากร -

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) -

งบดําเนินงาน 150,000

    ค่าตอบแทน -

    ค่าใช้สอย -

    ค่าวัสดุ 150,000

    ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง -

รวม 350,000

    ค่าสาธารณูปโภค -

งบลงทุน 200,000

    ค่าครุภัณฑ์ 200,000



490,000

490,000

490,000

130,000 500,000

130,000 500,000

180,000 180,000

180,000 180,000

310,000 680,000

งบดําเนินงาน 490,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเขาขวาง

อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

งบ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั�วไป
เกี�ยวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

รวม

    ค่าใช้สอย 490,000

รวม 490,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

งบดําเนินงาน 370,000

    ค่าใช้สอย 370,000

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ�นงบ

งบเงินอุดหนุน -

    เงินอุดหนุน -

รวม 370,000



3,647,000

3,647,000

3,647,000

13,859,105

13,859,105

13,859,105

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเขาขวาง

อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

งบ

งบ งบกลาง รวม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื�นฐาน รวม

งบลงทุน 3,647,000

    ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 3,647,000

รวม 3,647,000

รวม 13,859,105

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 13,859,105

    งบกลาง 13,859,105



เทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลเขาขวาง 
อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  

 

 โดยท่ีเปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65  จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลตําบลเขาขวาง และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดราชบุรี ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ขอ 2 เทศบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  เปนตนไป 
 ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 54,179,100.- บาท  
 ขอ 4 งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 54,179,100.-  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ดานบริหารท่ัวไป  
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15,326,820.- 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน   2,233,000.- 
ดานบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา   7,044,675.- 
    แผนงานสาธารณสุข   1,594,000.- 
    แผนงานเคหะและชุมชน 9,304,500.- 
    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน     490,000.- 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 680,000.- 
ดานการเศรษฐกิจ  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,647,000.- 
ดานการดําเนนิงานอ่ืน  
    แผนงานงบกลาง   13,859,105.- 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 54,179,100.- 
  

ขอ 5 ใหนายกเทศมนตรีตําบลเขาขวางปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหเปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบลเขาขวาง 
 ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรีตําบลเขาขวางมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
   ประกาศ ณ วันท่ี……………………………………………………… 
 
       (ลงนาม) ……………………………………… 
          (นายสมพงศ  พรามสุภา) 
                 นายกเทศมนตรีตําบลเขาขวาง  
    เห็นชอบ 
 

(ลงนาม) ……………………………………..… 
    (นายชยาวุธ  จันทร) 
   ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี



 



รวม บาท
จํานวน บาท
จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท
จํานวน บาท
จํานวน บาท
จํานวน บาท
จํานวน บาท
จํานวน บาท
จํานวน บาท
จํานวน บาท
จํานวน บาท
จํานวน บาท
จํานวน บาท
จํานวน บาท
จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท
จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท
จํานวน บาท
จํานวน บาท
จํานวน บาท
จํานวน บาท
จํานวน บาท
จํานวน บาท
จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

รายได้ที�รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
หมวดเงินอุดหนุนทั�วไป 24,000,000

เงินอุดหนุนทั�วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที�และภารกิจ
โ

24,000,000

ค่าภาคหลวงแร่ 60,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 40,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที�ดิน 1,800,000

ภาษีมูลค่าเพิ�มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,500,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 120,000
ภาษีสรรพสามิต 5,500,000

หมวดภาษีจัดสรร 28,620,000
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื�อน 600,000
ภาษีมูลค่าเพิ�มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 17,000,000

ค่าขายแบบแปลน 10,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื�นๆ 13,000

รายได้ที�รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 420,000
ดอกเบี�ย 420,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 23,000

ค่าใบอนุญาตเกี�ยวกับการควบคุมอาคาร 1,000
ค่าใบอนุญาตเกี�ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียง 1,500
ค่าใบอนุญาตอื�นๆ 7,700

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 15,000
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 7,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที�เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 45,000

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับทะเบียนราษฎร 3,500
ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,000
ค่าธรรมเนียมอื�น ๆ 4,000

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับการควบคุมอาคาร 10,000
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 130,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที�จําหน่าย 12,000

ภาษีป้าย 214,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 241,100

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 3,400

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 875,000

ภาษีที�ดินและสิ�งปลูกสร้าง 661,000

ประมาณการรายรับรวมทั�งสิ�น 54,179,100   บาท  แยก
เป็น

เทศบาลตําบลเขาขวาง

อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั�วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563



ปี 2560 ปี 2561

0.00 0.00 100.00

483,028.39 502,000.57 -100.00

59,207.90 85,776.57 -100.00

197,117.80 214,042.20 0.00

739,354.09 801,819.34

1,408.00 0.00 -100.00

2,463.80 3,365.90 0.00

8,340.34 18,053.50 -40.48

174,490.00 167,730.00 0.00

13,400.00 12,200.00 -7.69

3,530.00 4,120.00 0.00     ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับทะเบียนราษฎร 2,940.00 3,500.00 % 3,500.00

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที�จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร 11,900.00 13,000.00 % 12,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 179,650.00 130,000.00 % 130,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับการควบคุมอาคาร 6,080.47 16,800.00 % 10,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,657.80 3,400.00 % 3,400.00

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 144.00 700.00 % 0.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวมหมวดภาษีอากร 631,381.53 796,000.00 875,000.00

     ภาษีป้าย 161,393.40 214,000.00 % 214,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที� 60,737.21 78,000.00 % 0.00

     ภาษีโรงเรือนและที�ดิน 409,250.92 504,000.00 % 0.00

     ภาษีที�ดินและสิ�งปลูกสร้าง 0.00 0.00 % 661,000.00

หมวดภาษีอากร

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อําเภอ โพธาราม  จังหวัดราชบุรี
 

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเขาขวาง



ปี 2560 ปี 2561

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

980.00 970.00 11.11

0.00 0.00 0.00

14,000.00 17,700.00 20.00

6,640.00 4,180.00 32.08

5,940.00 34,300.00 0.00

42,990.00 45,000.00 2.27

0.00 0.00 0.00

865.00 1,725.00 -11.76

5,240.00 7,080.00 -18.95

280,287.14 316,424.40

646,709.33 314,809.45 5.00

646,709.33 314,809.45

26,700.00 0.00 -50.00

12,650.00 16,210.00 -18.75

39,350.00 16,210.00รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 21,790.00 36,000.00 23,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื�นๆ 10,290.00 16,000.00 % 13,000.00

     ค่าขายแบบแปลน 11,500.00 20,000.00 % 10,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 714,013.07 400,000.00 420,000.00

     ดอกเบี�ย 714,013.07 400,000.00 % 420,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 275,647.27 246,300.00 241,100.00

     ค่าใบอนุญาตอื�นๆ 0.00 9,500.00 % 7,700.00

     ค่าใบอนุญาตเกี�ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียง 975.00 1,700.00 % 1,500.00

     ค่าใบอนุญาตเกี�ยวกับการควบคุมอาคาร 860.00 1,000.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที�เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 41,500.00 44,000.00 % 45,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 7,270.00 5,300.00 % 7,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 17,500.00 12,500.00 % 15,000.00

     ค่าธรรมเนียมอื�น ๆ 3,320.00 4,000.00 % 4,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 850.00 900.00 % 1,000.00



ปี 2560 ปี 2561

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

687,644.05 604,524.03 0.00

17,573,309.00 18,002,355.14 0.00

3,924,192.26 4,318,976.43 -5.41

162,132.00 131,519.66 -5.51

1,527,817.35 0.00 0.00

3,681,860.05 5,864,703.43 0.00

114,343.45 66,448.47 -29.41

47,696.54 45,796.46 -4.76

1,806,865.00 1,960,946.00 0.00

29,525,859.70 30,995,269.62

23,330,092.00 23,924,810.00 -6.26

23,330,092.00 23,924,810.00

54,561,652.26 56,369,342.81รวมทุกหมวด 43,102,494.72 55,936,300.00 54,179,100.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป 13,299,139.00 25,604,000.00 24,000,000.00

     เงินอุดหนุนทั�วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที�และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา 13,299,139.00 25,604,000.00 % 24,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั�วไป

รวมหมวดภาษีจัดสรร 28,160,523.85 28,854,000.00 28,620,000.00

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที�ดิน 1,389,806.00 1,800,000.00 % 1,800,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 51,330.18 42,000.00 % 40,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 51,635.76 85,000.00 % 60,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 3,259,286.24 5,500,000.00 % 5,500,000.00

     ภาษีสุรา 1,515,236.52 0.00 % 0.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 154,074.92 127,000.00 % 120,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ�มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,889,017.38 3,700,000.00 % 3,500,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ�มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 17,161,141.61 17,000,000.00 % 17,000,000.00

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื�อน 688,995.24 600,000.00 % 600,000.00

หมวดภาษีจัดสรร
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 บาท
วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 100,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง 10,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 130,000 บาท
ค่าวัสดุ 460,000 บาท

โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 20,000 บาท
โครงการอบรมสัมมนา คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานและลูกจ้างฯ 197,000 บาท

โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบการเลือกตั�งฯ 20,000 บาท
โครงการเพื�อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเขาขวาง 20,000 บาท

โครงการจัดงานวันสําคัญทางราชการ 200,000 บาท
โครงการประชาคมท้องถิ�น 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที�ใช้ในงานทะเบียนราษฎร 130,000 บาท

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารงานเทศบาล 

 
600,000 บาท

รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ 35,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 250,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 บาท
ค่าใช้สอย 1,677,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน 130,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 10,000 บาท
ค่าเบี�ยประชุม 2,000 บาท

งบดําเนินงาน 2,969,000 บาท
ค่าตอบแทน 162,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 960,000 บาท
เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 18,900 บาท

เงินประจําตําแหน่ง 176,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 775,800 บาท

เงินเดือนพนักงาน 3,780,000 บาท
เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 1,440,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา ) 5,794,700 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที�ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 207,360 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบบุคลากร 8,527,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง ) 2,733,120 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 54,179,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป แยก
เป็น

แผนงานบริหารงานทั�วไป
งานบริหารทั�วไป 12,556,420 บาท

เทศบาลตําบลเขาขวาง
อําเภอ โพธาราม   จังหวัดราชบุรี
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วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 80,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 บาท

ค่าวัสดุ 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน 130,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ�มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติบัติการร่วมในการ
 โ  

30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000 บาท
โครงการจัดทําแผนที�ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 300,000 บาท

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 150,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าใช้สอย 560,000 บาท
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 บาท

ค่าตอบแทน 25,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 10,000 บาท

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 32,000 บาท
งบดําเนินงาน 935,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง 67,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 520,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน 1,081,000 บาท
เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 บาท

งบบุคลากร 1,767,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา ) 1,767,400 บาท

เงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเขาขวาง สําหรับโครงการจัดงานพิธีวันสําคัญ
      

65,000 บาท
งานบริหารงานคลัง 2,770,400 บาท

อุดหนุนโครงการส่งเสริมการท่องเที�ยวโพธาราม ประจําปี 2563 12,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีการจัดงาน "ท่องเที�ยวราชบุรี ของดี

โ   
15,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 92,500 บาท
เงินอุดหนุน 92,500 บาท

จัดซื�อปั�มนํ�าอัตโนมัติ 15,000 บาท
จัดซื�อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ�ากว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ�ลแค็บ 868,000 บาท

จัดซื�อตู้เหล็กบานเลื�อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า152.3x40.6x87.8 ซม. 32,000 บาท
จัดซื�อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี� 10,000 บาท

เครื�องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500 บาท
จัดซื�อเก้าอี�สํานักงานแบบมีล้อเลื�อน 15,000 บาท

เครื�องคอมพิวเตอร์ CPU ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) 22,000 บาท
เครื�องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 2,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 967,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม 65,000 บาท
งบลงทุน 967,100 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์ 50,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 บาท

ค่าไฟฟ้า 500,000 บาท
ค่านํ�าประปา ค่านํ�าบาดาล 50,000 บาท

วัสดุอื�น 10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค 670,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 บาท
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จํานวนเพื�อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลเขาขวาง 100,000 บาท

รายจ่ายอื�น 100,000 บาท
รายจ่ายอื�น

จัดซื�อเครื�องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 BTU 28,000 บาท
งบรายจ่ายอื�น 100,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 28,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

วัสดุอื�น 5,000 บาท
งบลงทุน 28,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท
วัสดุเครื�องดับเพลิง 50,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บาท
วัสดุเครื�องแต่งกาย 20,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 บาท
วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 150,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 บาท

ค่าวัสดุ 390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน 20,000 บาท

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.) 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,000 บาท
โครงการบริการประชาชนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ 20,000 บาท

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 10,000 บาท

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 350,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 บาท
ค่าใช้สอย 570,000 บาท

งบดําเนินงาน 990,000 บาท
ค่าตอบแทน 30,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 450,000 บาท
เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 60,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน 362,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 243,000 บาท

งบบุคลากร 1,115,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา ) 1,115,000 บาท

เครื�องคอมพิวเตอร์ 17,000 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,233,000 บาท

จัดซื�อเครื�องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 BTU 21,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื�อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด 20,000 บาท
ค่าจัดซื�อตู้เหล็กบานเลื�อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 10,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 68,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม 30,000 บาท
งบลงทุน 68,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 40,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บาท
วัสดุอื�น 10,000 บาท
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 โ
75,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
โ  โ  โ โ

2,700,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 2,775,000 บาท
เงินอุดหนุน 2,775,000 บาท

จัดซื�อตู้เหล็กบานเลื�อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 8,000 บาท
จัดซื�อปั�มนํ�าอัตโนมัติ 15,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื�อเครื�องปรับอากาศแบบติดผนัง 21,000 บาท

งบลงทุน 44,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 44,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 15,000 บาท
ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม 15,000 บาท

วัสดุกีฬา 50,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บาท

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง 10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) 1,427,575 บาท

วัสดุสํานักงาน 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 บาท
ค่าวัสดุ 1,727,575 บาท

โครงการฝึกอบรมจริยธรรมเด็กเยาวชนในเขตเทศบาลฯ 10,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.) 462,000 บาท

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาขวาง ประจําปี 
 

5,000 บาท
โครงการผึกอบรมสัมมนาผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาขวาง 15,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 25,000 บาท
โครงการกิจกรรมเด็กนักเรียนและเยาวชนช่วงวันหยุด 15,000 บาท

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เช่น ค่าหนังสือ ค่า

 �  
79,100 บาท

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 350,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 บาท
ค่าใช้สอย 1,001,100 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน 10,000 บาท

งบดําเนินงาน 2,773,675 บาท
ค่าตอบแทน 30,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 บาท
เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน 1,072,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง 20,000 บาท

งบบุคลากร 1,452,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา ) 1,452,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการศึกษา 7,044,675 บาท
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จํานวนเงินอุดหนุนการดําเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 260,000 บาท

เงินอุดหนุน 260,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

จัดซื�อเครื�องพ่นหมอกควัน 59,000 บาท
งบเงินอุดหนุน 260,000 บาท

จัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 5 ฟุต ประตูบานเลื�อนกระจก 6,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื�อเก้าอี�สํานักงาน 6,000 บาท
จัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 5 ฟุต บานเลื�อนทึบ 6,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 78,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการไปรษณีย์ 3,000 บาท
งบลงทุน 78,000 บาท

วัสดุอื�น 5,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค 3,000 บาท

วัสดุเครื�องแต่งกาย 2,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บาท

วัสดุการเกษตร 2,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 บาท

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 1,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 200,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ 292,000 บาท

โครงการให้ความรู้ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ 20,000 บาท
โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 15,000 บาท

โครงการป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 10,000 บาท
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลเอดส์ 10,000 บาท

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 20,000 บาท
โครงการตรวจรักษาโรคทั�วไปให้แก่ประชาชน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,000 บาท
โครงการควบคุม ป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 30,000 บาท

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 5,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าใช้สอย 150,000 บาท
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 บาท

ค่าตอบแทน 154,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 144,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 175,000 บาท
งบดําเนินงาน 599,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน 440,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง 42,000 บาท

งบบุคลากร 657,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา ) 657,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสาธารณสุข 1,594,000 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 550,000 บาท
เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 64,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา ) 1,577,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 963,000 บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกูล 4,905,000 บาท
งบบุคลากร 1,577,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื�อโคมไฟถนนชนิด LED 200,000 บาท

งบลงทุน 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 200,000 บาท

ค่าวัสดุ 150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน 350,000 บาท
งบดําเนินงาน 150,000 บาท

จัดซื�อถังนํ�าแบบสแตนเลส 30,000 บาท
จัดซื�อปั�มนํ�าอัตโนมัติ 8,500 บาท

จัดซื�อเครื�องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU 28,000 บาท
จัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 27,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื�อเก้าอี�สําหรับ ผอ.กองช่าง 9,000 บาท

งบลงทุน 102,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 102,500 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,000 บาท
ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม 20,000 บาท

วัสดุอื�น 10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค 21,000 บาท

วัสดุการเกษตร 5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 บาท
วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 80,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 30,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง 700,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 550,000 บาท
ค่าวัสดุ 895,000 บาท

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000 บาท

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 450,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 บาท
ค่าใช้สอย 1,030,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน 60,000 บาท

งบดําเนินงาน 2,041,000 บาท
ค่าตอบแทน 95,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 830,000 บาท
เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 84,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน 950,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง 42,000 บาท

งบบุคลากร 1,906,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา ) 1,906,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับเคหะและชุมชน 4,049,500 บาท
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โครงการกีฬาต้านยาเสพติด (รร.วัดช่องพราน) 50,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬาภายในต่อต้านยาเสพติด (รร.ช่องพรานวิทยา) 70,000 บาท

เงินอุดหนุน 180,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการแข่งขันนกีฬาโพธารามคัพ 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน 180,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการ "แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์" 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการ "มหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน ทต.เขาขวาง" 50,000 บาท

ค่าใช้สอย 130,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 310,000 บาท

งบดําเนินงาน 130,000 บาท

โครงการสรรหาคณะกรรมการชุมชน จํานวน 13 ชุมชน ในเขตเทศบาล 30,000 บาท
โครงการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ 20,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําและคณะกรรมการชุมชน 10,000 บาท
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที�ยว 15,000 บาท

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานสมาชิกเทศบาลคณะกรรมการชุมชนและผู้ปฏิบัติการอัน
 โ

300,000 บาท
โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ 30,000 บาท

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็กจังหวัดราชบุรี 10,000 บาท
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และบุคคลในครอบครัว 10,000 บาท

โครงการจัดทําแผนชุมชน 15,000 บาท
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที�อยู่อาศัยให้ผู้พิการ 40,000 บาท

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
โครงการครอบครัวอบอุ่นต้นทุนสังคมดีชีวีมีสุข 10,000 บาท

งบดําเนินงาน 490,000 บาท
ค่าใช้สอย 490,000 บาท

โครงการขุดลอกคลองประปาช่องพราน หมู่ 2 ตําบลเตาปูน 91,000 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 490,000 บาท

โครงการขุดลอกคลองตาเซาะ หมู่ 2 ตําบลเตาปูน 66,000 บาท
โครงการขุดลอกคลองบริเวณชุมชนพัฒนาโรงนาคพัฒนา หมู่ 3 ตําบลนางแก้ว 491,000 บาท

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 648,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค

วัสดุเครื�องแต่งกาย 25,000 บาท
งบลงทุน 648,000 บาท

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 400,000 บาท
วัสดุการเกษตร 20,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง 5,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000 บาท

ค่าวัสดุ 680,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว 150,000 บาท

โครงการรักษ์นํ�า รักษ์คลอง 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 130,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5,000 บาท
โครงการด้านการจัดการแหล่งกําเนิดการกระตุ้นจิตสํานึกในการจัดการขยะ 30,000 บาท

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 1,700,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าใช้สอย 1,895,000 บาท
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 100,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 บาท

งบดําเนินงาน 2,680,000 บาท
ค่าตอบแทน 105,000 บาท



จํานวน
จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน
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จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น (กบท.) 610,000 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 175,000 บาท
เงินช่วยพิเศษ 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับจราจร 40,000 บาท
ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท) 55,000 บาท

สํารองจ่าย 519,105 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เบี�ยยังชีพคนพิการ 2,112,000 บาท
เบี�ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000 บาท
เบี�ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,038,000 บาท

งบกลาง 13,859,105 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 220,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 13,859,105 บาท

งบกลาง 13,859,105 บาท

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณสายบ้านนายสนั�น บุญคุ้ม ชุมชน
  

283,000 บาท
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณถนนสายซอยประชาอุทิศ ชุมชนเขา

  
499,000 บาท

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนสายแตรวง ชุมชนบ้านดอน
  

499,000 บาท
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนสายศาลาประชาคม ชุมชน

  
428,000 บาท

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนสายข้างบ้านนายสมพร โภชนา
 โ    

499,000 บาท
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนสายข้างศาลาประชาคม (เก่า) 

  
499,000 บาท

โครงการบํารุงรักษาท่อเมนจ่ายนํ�าประปา บริเวณหมุ่ 2 ต. เตาปูน 441,000 บาท
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีค บริเวณถนนสายบ้านโรงงานกระเป๋า  

   
499,000 บาท

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 3,647,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน 3,647,000 บาท

งบลงทุน 3,647,000 บาท

โครงการประเพณีสงกรานต์ 100,000 บาท
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา 10,000 บาท

โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 230,000 บาท
โครงการจัดงานฉลองวันลอยกระทง 30,000 บาท

ค่าใช้สอย 370,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ�น 370,000 บาท
งบดําเนินงาน 370,000 บาท

โครงการอุดหนุนเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 10,000 บาท
เงินอุดหนุนโครงการป้องกันสิ�งเสพติดด้วยกิจกรรมกีฬา (โรงเรียนวัดโคกทอง) 50,000 บาท



ปี 2560 ปี 2561

695,520.00 725,760.00 0 %

120,000.00 180,000.00 0 %

120,000.00 180,000.00 0 %

198,720.00 207,360.00 0 %

1,374,480.00 1,434,240.00 0 %

2,508,720.00 2,727,360.00

2,819,521.00 2,923,740.00 16.11 %

84,000.00 84,000.00 0 %

173,742.00 162,000.00 -3.83 %

อําเภอโพธาราม    จังหวัดราชบุรี

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเขาขวาง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง )

แผนงานบริหารงานทั�วไป

งานบริหารทั�วไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น 1,374,480.00 1,440,000.00 1,440,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง ) 2,508,720.00 2,733,120.00 2,733,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000.00 180,000.00 180,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที�ปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 198,720.00 207,360.00 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520.00 725,760.00 725,760

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000.00 180,000.00 180,000

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 79,800.00 84,000.00 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 190,800.00 183,000.00 176,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 3,188,905.00 3,255,400.00 3,780,000



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

660,060.00 690,000.00 5.21 %

1,110,720.00 1,090,680.00 -1.01 %

50,340.00 43,340.00 -25.59 %

0.00 0.00 0 %

4,898,383.00 4,993,760.00

7,407,103.00 7,721,120.00

0.00 0.00 -50 %

0.00 0.00 -60 %

0.00 0.00 -50 %

119,742.00 114,000.00 -18.75 %

42,939.75 7,316.00 -25 %

162,681.75 121,316.00

427,521.00 328,043.58 0 %

0.00 0.00 0 %

3,202.00 23,435.00 0 %

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 648,820.00 737,380.00 775,800

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,116,270.00 969,800.00 960,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,285,375.00 5,254,980.00 5,794,700

รวมงบบุคลากร 7,794,095.00 7,988,100.00 8,527,820

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 53,220.00 25,400.00 18,900

เงินอื�นๆ 7,560.00 0.00 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 44,095.50 20,000.00 15,000

รวมค่าตอบแทน 234,315.50 215,000.00 162,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,920.00 10,000.00 5,000

ค่าเช่าบ้าน 157,900.00 160,000.00 130,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 21,400.00 20,000.00 10,000

ค่าเบี�ยประชุม 0.00 5,000.00 2,000

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0.00 250,000.00 250,000

รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ 3,950.00 35,000.00 35,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 452,905.00 0.00 0



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 20 %

39,960.00 34,690.00 -52.56 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

1. โครงการทําเวทีประชาคมท้องถิ�น  130,000 66,200.00 0.00 0

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 0.00 5,000.00 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั�งสมาชิกสภา
เทศบาลและผู้บริหารงานเทศบาล 
(นายกเทศมนตรี) เทศบาลตําบลเขาขวาง

0.00 500,000.00 600,000

5.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  40,000 30,188.00 0.00 0

9. ค่าบํารุงระบบคอมพิวเตอร์ที�ใช้ในงาน
ทะเบียนราษฎร  90,000 86,423.90 0.00 0

2.โครงการพิธีวันสําคัญต่างๆ  300,000 423,900.00 0.00 0

4. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน  300,000 4,350.00 0.00 0

โครงการจัดงานวันสําคัญทางราชการ 0.00 0.00 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 84,310.00 40,000

ค่าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที�ใช้ในงาน
ทะเบียนราษฎร 0.00 130,000.00 130,000



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

58,510.00 11,400.00 -25 %

0.00 0.00 0 %

77,692.00 700,920.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

28,026.00 21,464.00 -33.33 %

0.00 0.00 -38.44 %

249,730.00 204,990.00 -13.33 %

884,641.00 1,324,942.58

89,066.70 111,978.70 0 %

0.00 7,800.00 0 %

30,242.00 29,769.00 -16.67 %

19,119.49 0.00 0 %

14,338.00 0.00 -33.33 %

โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนา
ระบบการเลือกตั�งฯ 0.00 20,000.00 20,000

โครงการพิธีวันสําคัญทางราชการ 0.00 290,000.00 0

โครงการประชาคมท้องถิ�น 0.00 40,000.00 30,000

รวมค่าใช้สอย 1,354,076.90 1,874,310.00 1,677,000

ค่าวัสดุ

โครงการอบรมสัมมนา คณะผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาลพนักงานและลูกจ้างฯ 0.00 320,000.00 197,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 286,160.00 150,000.00 130,000

โครงการเพื�อช่วยเหลือประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเขาขวาง 0.00 20,000.00 20,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 0.00 30,000.00 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,980.00 30,000.00 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 69,705.00 60,000.00 50,000

วัสดุก่อสร้าง 473,200.00 10,000.00 10,000

วัสดุสํานักงาน 78,156.00 100,000.00 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,740.00 10,000.00 10,000



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

106,031.74 58,507.00 0 %

1,800.00 3,600.00 -50 %

195,678.00 147,698.00 0 %

1,298.45 0.00 0 %

457,574.38 359,352.70

478,434.01 455,487.19 0 %

30,950.00 41,670.00 0 %

38,015.52 35,592.20 0 %

0.00 1,114.00 0 %

12,481.55 29,211.00 0 %

559,881.08 563,074.39

2,064,778.21 2,368,685.67

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 62,508.42 100,000.00 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 423,815.98 500,000.00 500,000

วัสดุอื�น 0.00 10,000.00 10,000

รวมค่าวัสดุ 1,035,427.42 490,000.00 460,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 14,850.00 20,000.00 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 320,288.00 150,000.00 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 483,867.37 670,000.00 670,000

รวมงบดําเนินงาน 3,107,687.19 3,249,310.00 2,969,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,075.00 5,000.00 5,000

ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม 7,575.60 65,000.00 65,000

ค่านํ�าประปา ค่านํ�าบาดาล 8,975.00 50,000.00 50,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 41,425.79 50,000.00 50,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

5,000.00 0.00 0 %

14,400.00 0.00 0 %

112,000.00 0.00 0 %

2. เครื�องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร/์
ชนิด LED สี  19000 17,000.00 0.00 0

เครื�องคอมพิวเตอร์ CPU ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 Core) 0.00 0.00 22,000

1.ติดตั�งระบบคอมพิวเตอร์ที�ใช้สําหรับการ
ให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร 
รองรับระบบ Scanner และ Smart card 
reader
  1.1  ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  Hardware
  1.2  ค่าติดตั�งระบบคอมพิวเตอร์ Sofeware
  1.3  ค่าติดตั�งระบบคอมพิวเตอร์ Hardware
 พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง   90,000

84,805.00 0.00 0

โครงการจัดซื�อเครื�องปรับอากาศชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 4 ตัว

0.00 0.00 0

โครงการจัดซื�อครุภัณฑ์เครื�องโทรศัพท์ตั�งโต๊ะ 0.00 0.00 0

โครงการจัดซื�อครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็กบาน
เลื�อนกระจก (ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร) ขนาดไม่
น้อยกว่า 152.3x40.6x87.8 ซม. จํานวน 4 ตู้

0.00 0.00 0

เครื�องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาท)ี 0.00 0.00 2,600

เครื�องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 2,500



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

28,000.00 29,520.00 0 %

0.00 0.00 -40 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

โครงการจัดซื�อตู้เหล็กบานเลื�อนกระจก ขนาด 
4 ฟุต ขนาด 121X41X87 ซม. จํานวน 8 ตู้ 0.00 0.00 0

จัดซื�อเครื�องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) พร้อมติดตั�ง ขนาด 18000 BTU
 สําหรับห้องสํานักปลัดเทศบาล

0.00 42,000.00 0

จัดซื�อเครื�องปรับอากาศชนิดติดผนังพร้อม
ติดตั�ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18000 
BTU สําหรับติดตั�งที�ห้องทะเบียนราษฎร

0.00 21,000.00 0

จัดซื�อเก่�าอี�สํานักงานแบบมีล้อเลื�อนสําหรับ
ปลัดเทศบาล 0.00 10,000.00 0

จัดซื�อเครื�องเจาะกระดาษเข้าเล่ม 0.00 12,000.00 0

จัดซื�อเก้าอี�สํานักงานแบบมีล้อเลื�อน 0.00 25,000.00 15,000

จัดซื�อเก้าอีสํานักงานแบบมีล้อเลื�อน สําหรับ
งานทะเบียนราษฎร 0.00 6,000.00 0

จัดซื�อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี� 0.00 5,000.00 0

จัดซื�อชุดลําโพงกระเป๋าหิ�วพร้อมไมค์โครโฟน 0.00 10,000.00 0

จัดซื�อตู้เหล็กบานเลื�อนกระจก ขนาดไม่น้อย
กว่า152.3x40.6x87.8 ซม. 0.00 32,000.00 32,000



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

13,850.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

222,100.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

จัดซื�อปั�มนํ�าอัตโนมัติ 0.00 0.00 15,000

จัดซื�อปั�มนํ�าอัตโนมัติขนาด 400 วัตต์ (ตั�งตาม
ราคาท้องถิ�น เนื�องจากไม่มีกําหนดไว้ใน
มาตรฐานครุภัณฑ)์

0.00 0.00 0

จัดซื�อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี� 0.00 10,000.00 10,000

ชุดเครื�องเสียงกระเป๋าหิ�ว  20,000 14,870.00 0.00 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื�อและจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน
และติดตั�งระบบเครื�องเสียงและไมค์ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาล

0.00 0.00 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื�อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตํ�ากว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ�ลแค็บ 0.00 0.00 868,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื�อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สํานักงาน
 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ�ว ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี 2559

20,000.00 0.00 0

ครุภัณฑ์อื�น



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

190,000.00 0.00 0 %

585,350.00 29,520.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

585,350.00 29,520.00

45,000.00 30,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

ค่าติดตั�งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ�งเป็นการติดตั�ง
ครั�งแรกในอาคารหรือสถานที�ราชการพร้อมการ
ก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

จัดซื�อเต้นท์แบบโค้ง ขนาด 4X8 เมตร จํานวน
 10 หลัง ราคาหลังละ 19,000.- บาท (ตั�งตาม
ราคาท้องถิ�น เนื�องจากไม่มีกําหนดไว้ใน
มาตรฐานครุภัณฑ)์

0.00 0.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 136,675.00 173,000.00 967,100

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 32,025.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 236,675.00 173,000.00 967,100

งบเงินอุดหนุน

โครงการติดตังกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 10 จุด บริเวณสํานักงาน
เทศบาลตําบลเขาขวาง (ตามแบบที�เทศบาลฯ 
กําหนด)

100,000.00 0.00 0

รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 100,000.00 0.00 0

อุดหนุนอาเภอโพธารามในการจดโครงการเผ
แพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการจัดงาน 
"ท่องเที�ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจําปี 
2562"

0.00 15,000.00 0

อุดหนุนโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีการจัดงาน "ท่องเที�ยวราชบุรี ของดี
เมืองโอ่ง ประจําปี 2563"

0.00 0.00 15,000

อุดหนุนโครงการส่งเสริมการท่องเที�ยวโพ
ธาราม ประจําปี 2563 0.00 0.00 12,500



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

45,000.00 30,000.00

45,000.00 30,000.00

10,102,231.21 10,149,325.67

1,079,501.00 1,104,550.00 8.75 %

84,600.00 69,680.00 -0.97 %

69,300.00 67,200.00 0 %

163,800.00 167,160.00 -2.44 %

0.00 0.00 -23.81 %

1,397,201.00 1,408,590.00

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเขา
ขวาง สําหรับโครงการจัดงานพิธีวันสําคัญต่างๆ
 จํานวน 13 ชุมชนๆ ละ 5000 บาท

0.00 65,000.00 65,000

อุดหนุนอําเภอโพธารามในการจัดโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที�ยวโพธาราม ประจําปี 2562 0.00 12,500.00 0

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

รวมงบเงินอุดหนุน 162,025.00 92,500.00 92,500

รวมงานบริหารทั�วไป 11,300,482.19 11,502,910.00 12,556,420

เงินอุดหนุนกิจการที�เป็นสาธารณประโยชน์ 130,000.00 0.00 0

รวมเงินอุดหนุน 162,025.00 92,500.00 92,500

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 160,560.00 533,000.00 520,000

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 42,000.00 32,000

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 19,233.00 67,860.00 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 67,200.00 67,200

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,023,835.00 994,000.00 1,081,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,245,628.00 1,704,060.00 1,767,400



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

1,397,201.00 1,408,590.00

0.00 0.00 0 %

43,740.00 36,450.00 -80 %

5,343.50 1,528.25 0 %

49,083.50 37,978.25

18,000.00 18,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

35,244.00 49,104.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -84.21 %

0.00 0.00 0 %

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 0.00 10,000.00 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 39,060.00 50,000.00 10,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมงบบุคลากร 1,245,628.00 1,704,060.00 1,767,400

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0.00 150,000.00 150,000

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 18,000.00 0.00 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,343.50 5,000.00 5,000

รวมค่าตอบแทน 44,403.50 65,000.00 25,000

โครงการจัดทําแผนที�ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0.00 1,900,000.00 300,000

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ�ม
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการของอปท. อ.โพธาราม จ.
ราชบุรี

0.00 30,000.00 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 40,000.00 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  50,000 74,223.00 0.00 0



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

5,870.00 5,050.00 0 %

59,114.00 72,154.00

54,596.40 29,407.90 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 10,246.00 0 %

51,137.20 43,358.11 0 %

0.00 0.00 -33.33 %

37,600.00 78,300.00 0 %

0.00 0.00 0 %

143,333.60 161,312.01

5,515.00 1,147.00 -33.33 %

26,566.37 25,551.60 0 %

32,081.37 26,698.60

283,612.47 298,142.86

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 23,500.00 40,000.00 40,000

รวมค่าใช้สอย 115,723.00 2,160,000.00 560,000

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 53,344.14 80,000.00 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 15,000.00 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 10,000.00 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,400.00 20,000.00 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 58,603.35 130,000.00 130,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 3,856.00 15,000.00 10,000

ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม 28,248.00 30,000.00 30,000

รวมค่าวัสดุ 183,327.49 315,000.00 310,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ 67,980.00 50,000.00 50,000

วัสดุอื�น 0.00 10,000.00 10,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 32,104.00 45,000.00 40,000

รวมงบดําเนินงาน 375,557.99 2,585,000.00 935,000



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -39.39 %

0.00 0.00 -50 %

10,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

21,500.00 31,800.00 6.25 %

0.00 16,900.00 0 %

7,900.00 0.00 0 %

2,800.00 5,600.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื�อเครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดพื�นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
พร้อมติดตั�ง ขนาด 24000 BTU

0.00 32,400.00 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื�อผ้าม่านพร้อมติดตั�ง 0.00 20,000.00 0

โครงการจัดซื�อเครื�งทําลายเอกสาร 0.00 0.00 0

จัดซื�อเครื�องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 
18,000 BTU 0.00 0.00 21,000

ค่าจัดซื�อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด 0.00 33,000.00 20,000

ค่าจัดซื�อตู้เหล็กบานเลื�อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 0.00 20,000.00 10,000

เครื�องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED สี 0.00 0.00 0

เครื�องพิมพ์เอกสารชนิดเลเซอร์ 1ชุด 0.00 0.00 0

2. เครื�องพิมพ์เอกสารชนิดเลเซอร์  7,300 7,300.00 0.00 0

เครื�องคอมพิวเตอร์ 0.00 16,000.00 17,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.จัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 ชุด  
16000 16,000.00 0.00 0

เครื�องสํารองไฟฟ้า 0.00 2,500.00 0

เครื�องสํารองไฟฟ้า  9,300 9,000.00 0.00 0



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

42,200.00 54,300.00

42,200.00 54,300.00

1,723,013.47 1,761,032.86

11,825,244.68 11,910,358.53

305,100.00 321,660.00 5.23 %

205,380.00 216,420.00 5.01 %

474,840.00 480,120.00 4.55 %

63,660.00 60,780.00 7.64 %

0.00 0.00 0 %

1,048,980.00 1,078,980.00

1,048,980.00 1,078,980.00

0.00 0.00 0 %

รวมงานบริหารงานคลัง 1,653,485.99 4,412,960.00 2,770,400

รวมแผนงานบริหารงานทั�วไป 12,953,968.18 15,915,870.00 15,326,820

รวมค่าครุภัณฑ์ 32,300.00 123,900.00 68,000

รวมงบลงทุน 32,300.00 123,900.00 68,000

เงินเดือนพนักงาน 343,645.00 344,000.00 362,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 200,040.00 231,400.00 243,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวมงบบุคลากร 1,084,315.00 1,061,540.00 1,115,000

งบดําเนินงาน

เงินอื�นๆ 1,740.00 0.00 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,084,315.00 1,061,540.00 1,115,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 472,350.00 430,400.00 450,000

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 66,540.00 55,740.00 60,000

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 5,850.00 0.00 0



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

11,000.00 5,400.00 35.75 %

11,000.00 5,400.00

288,664.00 274,724.00 0 %

0.00 0.00 -2.78 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

45,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 50 %

112,351.00 58,760.00 -75.53 %

446,515.00 333,484.00

8,828.00 15,131.68 -33.33 %

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 268,790.00 0.00 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,600.00 22,100.00 30,000

รวมค่าตอบแทน 31,450.00 22,100.00 30,000

โครงการบริการประชาชนการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ 0.00 20,000.00 20,000

โครงการบําบัดฟื�นฟูสรรถภาพผู้เสพยาเสพติด
และส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ 30 ชั�วโมง (ค่าย
ศูนย์ขวัญแผ่นดินอําเภอโพธาราม)

0.00 0.00 0

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 0.00 10,000.00 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 10,000.00 10,000

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0.00 360,000.00 350,000

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

วัสดุสํานักงาน 13,069.00 30,000.00 20,000

รวมค่าใช้สอย 348,831.09 1,033,000.00 570,000

ค่าวัสดุ

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อป.พร.) 0.00 20,000.00 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,041.09 613,000.00 150,000



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

1,360.00 0.00 0 %

5,500.00 7,740.00 0 %

860.00 9,202.00 0 %

144,570.46 107,978.73 0 %

0.00 0.00 100 %

42,615.00 0.00 -33.33 %

37,740.00 9,520.00 0 %

77,416.00 18,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

318,889.46 167,572.41

776,404.46 506,456.41

7,400.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 10,000.00 10,000

วัสดุเครื�องแต่งกาย 13,500.00 30,000.00 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,800.00 20,000.00 20,000

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 138,866.34 150,000.00 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 6,388.00 10,000.00 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 84,880.00 100,000.00 100,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 372,495.34 400,000.00 390,000

รวมงบดําเนินงาน 752,776.43 1,455,100.00 990,000

วัสดุเครื�องดับเพลิง 79,992.00 50,000.00 50,000

วัสดุอื�น 0.00 0.00 5,000

จัดซื�อเครื�องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 
24,000 BTU 0.00 0.00 28,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื�อตู้เหล็กบานเลื�อนกระจกขนาด 4
 ฟุต 0.00 0.00 0



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

0.00 0.00 -100 %

7,400.00 0.00

7,400.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

1,832,784.46 1,585,436.41

1,832,784.46 1,585,436.41

1,012,380.00 924,644.13 2.57 %

0.00 0.00 -100 %

จัดซื�อเครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา (27 หน้า/นาท)ี 0.00 7,900.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 7,900.00 28,000

เพื�อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ
ต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลเขาขวาง 0.00 100,000.00 100,000

รวมรายจ่ายอื�น 0.00 100,000.00 100,000

รายจ่ายอื�น

รายจ่ายอื�น

รวมงบลงทุน 0.00 7,900.00 28,000

งบรายจ่ายอื�น

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,837,091.43 2,624,540.00 2,233,000

แผนงานการศึกษา

รวมงบรายจ่ายอื�น 0.00 100,000.00 100,000

รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,837,091.43 2,624,540.00 2,233,000

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 3,000.00 0

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 270,361.00 1,045,160.00 1,072,000



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

18,000.00 9,900.00 -33.33 %

108,000.00 324,000.00 0 %

12,000.00 36,000.00 0 %

1,150,380.00 1,294,544.13

1,150,380.00 1,294,544.13

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

24,044.00 9,958.00 -25 %

24,044.00 9,958.00

370,998.00 341,130.00 0 %

0.00 0.00 -6.67 %

85,000.00 136,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000.00 324,000.00 324,000

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000.00 36,000.00 36,000

เงินประจําตําแหน่ง 13,500.00 30,000.00 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 5,000.00 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 10,000.00 10,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 403,861.00 1,438,160.00 1,452,000

รวมงบบุคลากร 403,861.00 1,438,160.00 1,452,000

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0.00 375,000.00 350,000

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 429,685.00 0.00 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 20,000.00 15,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 35,000.00 30,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  30000 59,736.00 0.00 0

ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 0.00 0.00 0

ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 (รายหัว) 0.00 119,000.00 0



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

0.00 0.00 0 %

0.00 6,212.00 -37.5 %

6,620.00 7,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -50 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 40,000.00 25,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก 0.00 0.00 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เช่น ค่าหนังสือ ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื�องแบบนักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

0.00 79,100.00 79,100

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลเขาขวางประจําปี 0.00 5,000.00 0

โครงการกิจกรรมเด็กนักเรียนและเยาวชนช่วง
วันหยุด 0.00 30,000.00 15,000

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลเขาขวาง ประจําปี พ.ศ. 2563 0.00 0.00 5,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล้กสําหรับ
เป้นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาผู้ดูแลเด็ก
เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขา
ขวาง  30,000

5,630.00 0.00 0

ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลเขาขวาง  610,400 291,620.00 0.00 0



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

0.00 0.00 -25 %

0.00 0.00 -50 %

0.00 0.00 34.69 %

280,000.00 386,400.00 0 %

21,040.00 11,629.20 0 %

763,658.00 888,371.20

89,644.00 74,358.00 0 %

0.00 0.00 0 %

49,565.00 51,407.00 -17.65 %

1,112,902.14 699,046.66 -7.45 %

727.60 9,175.25 0 %

0.00 0.00 0 %

323.28 0.00 0 %

โครงการผึกอบรมสัมมนาผู้ดูแลเด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาขวาง 0.00 20,000.00 15,000

รวมค่าใช้สอย 811,831.00 1,071,100.00 1,001,100

ค่าวัสดุ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา 0.00 0.00 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 25,160.00 40,000.00 40,000

โครงการฝึกอบรมจริยธรรมเด็กเยาวชนในเขต
เทศบาลฯ 0.00 20,000.00 10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.) 0.00 343,000.00 462,000

วัสดุก่อสร้าง 35,669.52 10,000.00 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 930.00 5,000.00 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,931.00 85,000.00 70,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 1,542,550.00 1,427,575

วัสดุสํานักงาน 92,614.00 100,000.00 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 5,000.00 5,000

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 0.00 5,000.00 5,000



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

2,160.00 4,800.00 -28.57 %

49,940.00 49,970.00 0 %

34,970.00 38,359.50 0 %

0.00 0.00 0 %

1,340,232.02 927,116.41

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

13,995.60 13,995.60 0 %

13,995.60 13,995.60

2,141,929.62 1,839,441.21

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

วัสดุอื�น 1,108,754.92 0.00 0

รวมค่าวัสดุ 1,353,279.44 1,859,550.00 1,727,575

วัสดุกีฬา 50,000.00 50,000.00 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,380.00 50,000.00 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 7,000.00 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 27,922.43 15,000.00 15,000

รวมงบดําเนินงาน 2,193,032.87 2,980,650.00 2,773,675

ค่าบริการโทรศัพท์ 321.00 0.00 0

ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม 13,995.60 15,000.00 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 13,605.83 0.00 0

เครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วน   จํานวน 4  
เครื�องๆละ 33,000 บาท   132,000 132,000.00 0.00 0

จัดซื�อเครื�องปรับอากาศแบบติดผนัง 0.00 0.00 21,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื�อโต๊ะอาหารสําหรับนักเรียน  จํานวน 4
 ชุด   52000 46,000.00 0.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

43,000.00 0.00 0 %

43,000.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

123,000.00 0.00 0 %

รวมค่าครุภัณฑ์ 178,000.00 0.00 44,000

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการติดตั�งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาขวาง 0.00 0.00 0

จัดซื�อตู้เหล็กบานเลื�อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 0.00 0.00 8,000

จัดซื�อปั�มนํ�าอัตโนมัติ 0.00 0.00 15,000

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาสนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาขวาง หมู่ที�
 2 ตําบลเตาปูน

0.00 0.00 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุงภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลเขาขวาง โดยติดตั�งผนัง
สําเร็จรูปกั�นห้องภายในอาคาร (ตามแบบที�
เทศบาลฯ กําหนด)

93,500.00 0.00 0

ค่าติดตั�งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ�งเป็นการติดตั�ง
ครั�งแรกในอาคารหรือสถานที�ราชการพร้อมการ
ก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการติดตั�งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 10 จุด บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลเขาขวาง (ตามแบบที�เทศบาล
ฯ กําหนด)

100,000.00 0.00 0



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

123,000.00 0.00

166,000.00 0.00

3,008,200.00 2,882,000.00 0 %

0.00 0.00 -8.16 %

0.00 0.00 -11.76 %

3,008,200.00 2,882,000.00

3,008,200.00 2,882,000.00

6,466,509.62 6,015,985.34

6,466,509.62 6,015,985.34

359,400.00 379,320.00 8.11 %

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,963,200.00 0.00 0

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
(โรงเรียนวัดนางแก้ว, โรงเรียนวัดช่องพราน, 
โรงเรียนวัดโคกทอง)

0.00 2,940,000.00 2,700,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 193,500.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 371,500.00 0.00 44,000

รวมแผนงานการศึกษา 5,931,593.87 7,443,810.00 7,044,675

แผนงานสาธารณสุข

รวมงบเงินอุดหนุน 2,963,200.00 3,025,000.00 2,775,000

รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการศึกษา 5,931,593.87 7,443,810.00 7,044,675

เงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ของโรงเรียนวัดนางแก้ว

0.00 85,000.00 75,000

รวมเงินอุดหนุน 2,963,200.00 3,025,000.00 2,775,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 346,300.00 407,000.00 440,000

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

42,000.00 42,000.00 0 %

160,800.00 164,040.00 2.34 %

0.00 0.00 -100 %

562,200.00 585,360.00

562,200.00 585,360.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

5,471.75 4,200.00 -16.67 %

0.00 0.00 0 %

5,471.75 4,200.00

0.00 0.00 0 %

13,464.00 17,000.00 0 %

เงินประจําตําแหน่ง 45,500.00 42,000.00 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 157,560.00 171,000.00 175,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 0.00 0.00 144,000

รวมงบบุคลากร 551,220.00 621,000.00 657,000

งบดําเนินงาน

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 1,860.00 1,000.00 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 551,220.00 621,000.00 657,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

เงินช่วยเหลือบุตร 5,343.50 0.00 0

รวมค่าตอบแทน 5,343.50 11,000.00 154,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 5,000.00 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 6,000.00 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 0.00 0.00 0

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0.00 5,000.00 5,000

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

0.00 0.00 -33.33 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -40 %

0.00 0.00 -33.33 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -50 %

0.00 0.00 -50 %

0.00 0.00 -33.33 %

0.00 0.00 -25 %

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  40,000 38,420.00 0.00 0

ค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมโครงการต่าง จํานวน
 7 โครงการ   
1. โครงการป้องกันโรคไช้เลือดออก  50,000
2. โครงการโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน  30,000
3. โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันและ
เบาหวาน  50,000
4.โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/ไม่
ติดต่อ 50,000
5. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลเอดส์  
50,000
6. โครงการตรวจคัดกรองโรคโรคแก่
ประชาชนเนื�องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
40,000
7.  โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 
20,000

20,927.00 0.00 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 15,000.00 10,000

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลเอดส์ 0.00 20,000.00 10,000

โครงการให้ความรู้ควบคุมป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ 0.00 30,000.00 20,000

โครงการตรวจรักษาโรคทั�วไปให้แก่ประชาชน 0.00 20,000.00 20,000

โครงการป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 0.00 20,000.00 10,000

โครงการควบคุม ป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีน 0.00 50,000.00 30,000

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 0.00 30,000.00 20,000

โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 0.00 20,000.00 15,000



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

14,220.00 8,248.60 -33.33 %

27,684.00 25,248.60

9,633.00 11,522.00 0 %

360.00 3,081.60 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 860.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 160,350.00 -20 %

0.00 0.00 0 %

2,041.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

38,300.00 39,960.00 -25 %

0.00 256.80 0 %

50,334.00 216,030.40

3,000.00 0.00 0 %

3,000.00 0.00

วัสดุสํานักงาน 7,844.00 20,000.00 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 5,000.00 5,000

รวมค่าใช้สอย 76,802.00 225,000.00 150,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 17,455.00 15,000.00 10,000

วัสดุการเกษตร 0.00 2,000.00 2,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,400.00 10,000.00 20,000

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 0.00 1,000.00 1,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 246,600.00 250,000.00 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 2,000.00 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 5,000.00 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,200.00 3,000.00 3,000

วัสดุอื�น 0.00 5,000.00 5,000

รวมค่าวัสดุ 295,404.00 342,000.00 292,000

วัสดุเครื�องแต่งกาย 0.00 2,000.00 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,560.00 40,000.00 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,200.00 3,000.00 3,000



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

86,489.75 245,479.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 59,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 59,000.00

0.00 59,000.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื�อเก้าอี�สํานักงาน 0.00 0.00 6,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบดําเนินงาน 378,749.50 581,000.00 599,000

จัดซื�อเครื�องพ่นหมอกควัน 0.00 0.00 59,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 78,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื�อเครื�องพ่นหมอกควัน 1 เครื�อง 0.00 0.00 0

จัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 5 ฟุต บานเลื�อนทึบ 0.00 0.00 6,500

จัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 5 ฟุต ประตูบาน
เลื�อนกระจก 0.00 0.00 6,500

เงินอุดหนุนการดําเนินการตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0.00 260,000.00 260,000

เงินอุดหนุนกิจการที�เป็นสาธารณประโยชน์ 97,500.00 0.00 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 78,000

งบเงินอุดหนุน

รวมเงินอุดหนุน 97,500.00 260,000.00 260,000



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

0.00 0.00

648,689.75 889,839.00

648,689.75 889,839.00

1,158,626.00 985,320.00 -19.49 %

0.00 0.00 -100 %

28,226.00 42,000.00 0 %

831,120.00 667,567.00 1.1 %

85,500.00 58,179.00 0 %

5,463.00 0.00 0 %

2,108,935.00 1,753,066.00

2,108,935.00 1,753,066.00

36,000.00 0.00 -50 %

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับเคหะและชุมชน

รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสาธารณสุข 1,027,469.50 1,462,000.00 1,594,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,027,469.50 1,462,000.00 1,594,000

รวมงบเงินอุดหนุน 97,500.00 260,000.00 260,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 829,460.00 821,000.00 830,000

เงินเดือนพนักงาน 1,270,935.00 1,180,000.00 950,000

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 10,000.00 0

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,236,235.00 2,137,000.00 1,906,000

รวมงบบุคลากร 2,236,235.00 2,137,000.00 1,906,000

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 88,620.00 84,000.00 84,000

เงินอื�นๆ 5,220.00 0.00 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 10,000.00 5,000



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

74,350.00 70,800.00 -40 %

44,921.75 21,600.00 -25 %

155,271.75 92,400.00

279,911.00 449,530.00 0 %

0.00 0.00 -6.25 %

0.00 27,772.00 -40 %

0.00 0.00 0 %

96,614.61 56,071.11 -60.71 %

376,525.61 533,373.11

22,510.00 38,997.00 0 %

2,672,389.18 1,161,885.03 -12.17 %

43,496.00 6,750.00 0 %

88,013.38 79,839.76 0 %

0.00 0.00 -50 %

98,150.00 31,750.00 -20 %

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 180,000.00 0.00 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 53,563.50 40,000.00 30,000

รวมค่าตอบแทน 135,913.50 150,000.00 95,000

ค่าเช่าบ้าน 82,350.00 100,000.00 60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 19,950.00 1,400,000.00 550,000

รวมค่าใช้สอย 206,358.00 1,930,000.00 1,030,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 50,000.00 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  40,000 6,408.00 0.00 0

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0.00 480,000.00 450,000

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 52,879.64 80,000.00 80,000

วัสดุการเกษตร 0.00 10,000.00 5,000

วัสดุก่อสร้าง 1,953,270.00 797,000.00 700,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,700.00 30,000.00 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 21,151.00 30,000.00 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 50,000.00 40,000



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

0.00 0.00 0 %

2,924,558.56 1,319,221.79

0.00 0.00 0 %

20,865.00 19,260.00 -33.33 %

20,865.00 19,260.00

3,477,220.92 1,964,254.90

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 13,900.00 0 %

0.00 24,600.00 0 %

0.00 0.00 100 %

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 1,000.00 1,000

ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม 19,260.00 30,000.00 20,000

รวมค่าวัสดุ 2,033,000.64 1,007,000.00 895,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุอื�น 0.00 10,000.00 10,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื�อเก้าอี�สํานักงานแบบมีล้อเลื�อนขนาด 
60x60x90 ซม. จํานวน 5 ตัว 0.00 10,000.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 19,260.00 31,000.00 21,000

รวมงบดําเนินงาน 2,394,532.14 3,118,000.00 2,041,000

จัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 27,000

จัดซื�อเครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 
BTU จํานวน 1 เครื�อง

0.00 0.00 0

จัดซื�อเครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 
BTU จํานวน 1 เครื�อง

0.00 0.00 0

จัดซื�อเก้าอี�สําหรับ ผอ.กองช่าง 0.00 0.00 9,000

จัดซื�อเครื�องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU 0.00 0.00 28,000



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

0.00 20,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 13,200.00 0 %

0.00 22,450.00 0 %

0.00 19,900.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 4,800.00 0 %

0.00 118,850.00

215,000.00 0.00 0 %

จัดซื�อโต๊ะทํางานจํานวน 2 ตัว 0.00 0.00 0

จัดซื�อเครื�องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ระดับ 
XGA ขนาด 3,500 ANSI LUMENS 0.00 0.00 0

จัดซื�อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เส้นทะแยงมุม 150 นิ�ว 0.00 0.00 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื�อถังนํ�าแบบสแตนเลส 0.00 0.00 30,000

จัดซื�อปั�มนํ�าอัตโนมัติ 0.00 0.00 8,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 50,000.00 102,500

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื�อล้อกลิ�งวัดระยะจํานวน 1 ตัว 0.00 0.00 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ติดตั�งผ้าม่านและอุปกรณ์ห้องกองช่าง 0.00 40,000.00 0

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลเขาขวาง 0.00 0.00 0



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

0.00 0.00 0 %

395,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

267,000.00 0.00 0 %

484,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เส้นหลังชุมชนเขาขวางพัฒนา หมู่ที� 6 ตําบล
นางแก้ว

0.00 0.00 0

โครงการก่อสร้างปูผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ทัีบถนนสายเดิมถนนสายบ้านกํานันกา 
หมู่ที� 4 ตําบลนางแก้ว ชุมชนบ้านดอนเจริญ 
กว้างประมาณ 3 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ระยะทางยาวประมาณ 400 เมตร หรือคิดเป็น
พื�นที�ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1200
 ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที�
เทศบาลกําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

355,000.00 0.00 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนสายซอย
แก้วพฤษา หมู่ที� 8 ตําบลนางแก้ว ชุมชนบ้าน
ไผ่เจริญ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาวประมาณ 177 เมตร หรือ
คิดเป็นพื�นที�ปูคอนกรีตไม่น้อยกว่า 708 ตาราง
เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที�เทศบาล
กําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

470,000.00 0.00 0

โครงการเสริมผิวจราจร Asphalt Concrete
 ถนนสายบ้านโรงนาค ชุมชนบ้านโรงนาค หมู่
 3 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

0.00 487,000.00 0

โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนสายบ้านนายไพสาน พรรณสร้อยและ
นายจํานงค์ วินเหมือน หมู่ 4 ต.นางแก้ว

0.00 0.00 0

โครงการปูผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับ
ถนนสายเดิมสายประชาอุทิศซอย 2 หมู่ที� 1 
ชุมชนบ้านเขาดิน ตําบลนางแก้ว

0.00 0.00 0



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

0.00 0.00 -100 %

0.00 490,000.00 0 %

0.00 428,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัทล์คอนกรีต 
ถนนสายดอนโพธิ� หมู่ที� 2 ตําบลเตาปูน แยก
เข้าถนน หมู่ที� 1 ตําบลเตาปูน อ.โพธาราม จ.
ราชบุรี

0.00 0.00 0

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัทล์คอนกรีต 
ถนนสายแยกหลังเขาชุมชนเขาขวางพัฒนา 
หมู่ที� 6 ตําบลนางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

0.00 0.00 0

โครงการเสริมผิวจราจร Para Asphalt 
Concrete ถนนสายบ้านโรงนาค ชุมชน
พัฒนาโรงนาค ม.3 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.
ราชบุรี

0.00 484,000.00 0

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
ถนนสายบ้านนายสนธยา ชุมชนบ้านดอนเจริญ
 ม.4 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

0.00 499,000.00 0

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
ถนนสายโรงเรียนช่องพรานวิทยา (ต่อจาก
เสริมผิวเดิม) ชุมชนบ้านช่องพราน ม.2 ต.เตา
ปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

0.00 494,000.00 0

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต โดย
เริ�มจากบ้านนายอิ�ว แยกบ้านใหม่ไปจนถึง
บ้านช่างหนุ่ม ชุมชนบ้านขุยจาม หมุู่ 7 ต.นาง
แก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

0.00 405,000.00 0

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
ถนนสายตรงข้ามหน้าวัดนางแก้ว ชุมชนบ้าน
ดอนเจริญ ม.4 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.
ราชบุรี

0.00 472,000.00 0



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

255,000.00 0.00 0 %

488,000.00 0.00 0 %

323,700.00 0.00 0 %

0.00 435,000.00 0 %

0.00 150,000.00 0 %

2,427,700.00 1,503,000.00

2,427,700.00 1,621,850.00

8,013,855.92 5,339,170.90

236,716.10 211,292.90 -57.14 %

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื�อใช้ในระบบนํ�า
อุปโภคประปาหมู่บ้านชุมชนช่องพราน หมู่ที� 2
 ตําบลเตาปูน โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
บ่อ 100 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ�ว 
จํานวน 1 บ่อ (ตามแบบที��เทศบาลกําหนด)

0.00 0.00 0

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองช่าง 0.00 0.00 0

รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 825,000.00 2,841,000.00 0

โครงการบํารุงรักษาท่อประปาขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ�ว ยาวประมาณ 2,000 
เมตร จากประปาหมู่ 9 - หมู่ 5 ต.นางแก้ว อ.
โพธาราม จ.ราชบุรี

0.00 0.00 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

โครงการขุดลอกคลองระบายนํ�าหมู่ที� 2 ชุมชน
บ้านเตาปูน ตําบลเตาปูน 0.00 0.00 0

โครงการบํารุงรักษาท่อนํ�าประปา 0.00 0.00 0

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 244,578.90 350,000.00 150,000

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

รวมงบลงทุน 825,000.00 2,891,000.00 102,500

รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับเคหะและชุมชน 5,455,767.14 8,146,000.00 4,049,500



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

236,716.10 211,292.90

236,716.10 211,292.90

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

236,716.10 211,292.90

803,220.00 847,080.00 5.94 %

8,140.00 0.00 -100 %

645,941.00 628,440.00 -3.51 %

100,525.00 89,820.00 -8.05 %

1,557,826.00 1,565,340.00

1,557,826.00 1,565,340.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื�อโคมไฟถนนชนิด LED 0.00 0.00 200,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 244,578.90 350,000.00 150,000

รวมงบดําเนินงาน 244,578.90 350,000.00 150,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงานไฟฟ้าถนน 244,578.90 350,000.00 350,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกูล

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 200,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 200,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,683,520.00 1,549,600.00 1,577,000

รวมงบบุคลากร 1,683,520.00 1,549,600.00 1,577,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 759,160.00 570,000.00 550,000

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 120,000.00 69,600.00 64,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 786,570.00 909,000.00 963,000

เงินเพิ�มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 17,790.00 1,000.00 0



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

78,900.00 84,000.00 0 %

23,220.00 1,800.00 66.67 %

102,120.00 85,800.00

1,586,115.44 888,780.00 0 %

0.00 0.00 -2.86 %

0.00 0.00 0 %

47,245.00 38,604.00 0 %

0.00 0.00 0 %

126,760.00 102,490.00 -13.33 %

1,760,120.44 1,029,874.00

0.00 19,500.00 -25 %

0.00 0.00 0 %

รวมค่าตอบแทน 123,560.00 103,000.00 105,000

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 100,500.00 100,000.00 100,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 23,060.00 3,000.00 5,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

โครงการด้านการจัดการแหล่งกําเนิดการ
กระตุ้นจิตสํานึกในการจัดการขยะ 0.00 30,000.00 30,000

โครงการรักษ์นํ�า รักษ์คลอง 0.00 30,000.00 30,000

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 5,000.00 5,000

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 1,331,514.00 0.00 0

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0.00 1,750,000.00 1,700,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 5,000.00 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 65,000.00 200,000.00 150,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 52,720.00 150,000.00 130,000

รวมค่าใช้สอย 1,384,234.00 1,965,000.00 1,895,000



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

22,628.00 75,970.00 -20 %

394,281.48 464,748.80 -20 %

15,890.75 5,694.40 33.33 %

31,250.00 21,500.00 0 %

464,050.23 587,413.20

2,326,290.67 1,703,087.20

0.00 5,200.00 0 %

57,000.00 0.00 0 %

23,000.00 0.00 0 %

80,000.00 5,200.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 104,280.00 100,000.00 80,000

รวมงบดําเนินงาน 2,036,762.80 2,913,000.00 2,680,000

งบลงทุน

วัสดุเครื�องแต่งกาย 13,360.00 25,000.00 25,000

รวมค่าวัสดุ 528,968.80 845,000.00 680,000

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 346,328.80 500,000.00 400,000

วัสดุการเกษตร 0.00 15,000.00 20,000

โครงการจัดซื�อเครื�องตัดหญ้าแบบข้อเหวี�ยง
สะพายข้าง จํานวน 6 ตัว 0.00 0.00 0

โครงการจัดซื�อเลื�อยโซ่ยนต์ขนาดไม่มากกว่า 1
 แรงม้า โดยมีแผ่นบังคับโซ่ที�มีขนาดไม่เกิน 
12 นิ�ว จํานวน 2 ตัว

0.00 0.00 0

การจัดซื�อโต๊ะทํางานในสํานักงานพร้อมเก้าอี� 1
 ชุด 0.00 0.00 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

0.00 91,000.00 0 %

0.00 490,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 278,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 424,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 1,283,000.00

โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที� 3 ชุมชนนางแก้ว
 - หมู่ที� 4 ชุมชนบ้านดอนเจริญ ต.นางแก้ว อ.
โพธาราม จ.ราชบุรี

0.00 0.00 0

โครงการขุดลอกคลองกลางข้างเทศบาล - 
คลองตาเซาะ หมู่ 2 ตําบลเตาปูน อําเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี

0.00 442,000.00 0

โครงการขุดลอกคลอง ประปาช่องพราน 
ชุมชนบ้านช่องพราน หมู่ที� 2 ต.เตาปูน อ.โพ
ธาราม จ.ราชบุรี

0.00 0.00 0

โครงการขุดลอกคลองประปาช่องพราน หมู่ 2 
ตําบลเตาปูน 0.00 0.00 91,000

โครงการขุดลอกคลองสายชุมชนบ้านดอนเจริญ
 ม.4 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0.00 106,000.00 0

โครงการขุดลอกคลองบริเวณชุมชนพัฒนาโรง
นาคพัฒนา หมู่ 3 ตําบลนางแก้ว 0.00 0.00 491,000

โครงการขุดลอกคลองบริเวณสายข้างเทศบาล 
ชุมชนบ้านช่องพราน ม.2 ต.เตาปูน 0.00 0.00 0

โครงการขุดลอกคลองตาเซาะ หมู่ 2 ตําบลเตา
ปูน 0.00 0.00 66,000

โครงการขุดลอกคลองตาเซาะ หมู่ที� 2 ต.เตา
ปูน จนถึงหมู่ที� 7 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.
ราชบุรี

0.00 0.00 0

รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 0.00 1,273,000.00 648,000

โครงการขุดลอกคลองสายชุมชนบ้านโรงนาค 
หมู่ 3 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0.00 459,000.00 0

โครงการขุดลอกคลองเส้นทุ่งแจ้ง หมู่ 1, หมู่ 2
 หมู่ 8 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0.00 266,000.00 0



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

80,000.00 1,288,200.00

3,964,116.67 4,556,627.20

12,214,688.69 10,107,091.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกูล 3,720,282.80 5,735,600.00 4,905,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 9,420,628.84 14,231,600.00 9,304,500

รวมงบลงทุน 0.00 1,273,000.00 648,000

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

10. โครงการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน  
จํานวน 13 ชุมชน  70,000 69,935.00 0.00 0

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการครอบครัวอบอุ่นต้นทุนสังคมดีชีวีมีสุข 0.00 10,000.00 10,000

โครงการจัดทําแผนชุมชน 0.00 15,000.00 15,000

6. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ 30,000 15,200.00 0.00 0

9. โครงการสํารวจและบันทึกข้อมูลความ
จําเป็นพื�นฐาน  30,000 23,685.00 0.00 0

3. โครงการจัดกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์ 
เพื�อเผยแพร่ความรู้เรื�องเอดส์ 10,000 6,100.00 0.00 0

4. โครงการจัดอบรมให้ความรู้เรื�องการดูแล
สุขภาพผู้ติดเชื�อเอดส์และสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ป่วย  10,000 3,600.00 0.00 0



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

0.00 0.00 -100 %

450.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 18.25 %

18,740.20 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

450.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 30,735.00 0 %

0.00 0.00 0 %

19,640.20 30,735.00

19,640.20 30,735.00

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็กและสตรี และบุคคลในครอบครัว 0.00 10,000.00 10,000

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานสมาชิกเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนและผู้ปฏิบัติการอันเป็น 
ประโยชน์กับเทศบาลตําบลเขาขวาง

0.00 253,690.00 300,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที�อยู่อาศัยให้ผู้พิการ 0.00 40,000.00 40,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านสตรีและเด็กจังหวัดราชบุรี 0.00 10,000.00 10,000

โครงการจัดทําแผนที�แหล่งท่องเที�ยวและ
เส้นทางท่องเที�ยวเทศบาลตําบลเขาขวาง 0.00 15,000.00 0

โครงการนันทนาการผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที�ยว 0.00 15,000.00 15,000

โครงการสรรหาคณะกรรมการชุมชน จํานวน 
13 ชุมชน ในเขตเทศบาล 0.00 30,000.00 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําและ
คณะกรรมการชุมชน 0.00 0.00 10,000

โครงการเยี�ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์และกลุ่มเสี�ยง 0.00 0.00 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ 0.00 30,000.00 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน 0.00 10,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 118,520.00 458,690.00 490,000

โครงการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ 0.00 20,000.00 20,000

รวมค่าใช้สอย 118,520.00 458,690.00 490,000



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

0.00 28,100.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 28,100.00

0.00 28,100.00

19,640.20 58,835.00

19,640.20 58,835.00

0.00 0.00 0 %

36,411.00 30,515.00 0 %

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบลงทุน

รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 118,520.00 460,690.00 490,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 118,520.00 460,690.00 490,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 2,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 2,000.00 0

จัดซื�อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื�องพิมพ์
เอกสาร 0.00 0.00 0

เพื�อจัดซื�ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) เพื�ออ่านข้อมูลบัตร
ประจําตัวประชาชน

0.00 2,000.00 0

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬา "โพธารามคัพ" ครั�ง
ที� 37   50,000 29,458.00 0.00 0

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬา"โพธารามคัพ" 0.00 0.00 0



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

36,411.00 30,515.00

36,411.00 30,515.00

0.00 96,200.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 96,200.00

0.00 96,200.00

รวมค่าใช้สอย 29,458.00 80,000.00 130,000

รวมงบดําเนินงาน 29,458.00 80,000.00 130,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ "มหกรรมกีฬาสาน
สัมพันธ์ชุมชน ทต.เขาขวาง" 0.00 50,000.00 50,000

โครงการแข่งขันนกีฬาโพธารามคัพ 0.00 0.00 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ "แข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ"์ 0.00 30,000.00 30,000

โครงการแข่งขันกีฬาภายในต่อต้านยาเสพติด 
(รร.ช่องพรานวิทยา) 0.00 0.00 70,000

โครงการอุดหนุนเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 0.00 10,000.00 10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด (รร.วัดช่องพราน) 0.00 0.00 50,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 185,680.00 180,000

เงินอุดหนุนโครงการป้องกันสิ�งเสพติดด้วย
กิจกรรมกีฬา (โรงเรียนวัดโคกทอง) 0.00 50,000.00 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 185,680.00 180,000

เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาภายใน
ต่อต้านยาเสพติด (โรงเรียนวัดช่องพราน) 0.00 55,680.00 0

เงินอุดหนุนโครงการดนตรีสร้างสรรค์สัมพันธ์
ชุมชน (โรงเรียนช่องพรานวิทยา) 0.00 70,000.00 0



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

36,411.00 126,715.00

230,130.00 213,365.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -33.33 %

230,130.00 213,365.00

230,130.00 213,365.00

230,130.00 213,365.00

266,541.00 340,080.00

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 29,458.00 265,680.00 310,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก 0.00 0.00 0

โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 0.00 230,000.00 230,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ�น

งบดําเนินงาน

โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา 0.00 15,000.00 10,000

รวมค่าใช้สอย 236,081.00 375,000.00 370,000

โครงการจัดงานวันเด็กในเขตเทศบาลตําบล
เขาขวาง    200,000 191,591.00 0.00 0

โครงการประเพณีสงกรานต์ 0.00 100,000.00 100,000

โครงการจัดงานฉลองวันลอยกระทง 0.00 30,000.00 30,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์             
200,000 44,490.00 0.00 0

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 265,539.00 640,680.00 680,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงบดําเนินงาน 236,081.00 375,000.00 370,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ�น 236,081.00 375,000.00 370,000



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน

งบลงทุน

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
บริเวณถนนสายข้างบ้านนายสมพร โภชนา 
ชุมชนโรงนาคพัฒนา ม.3 ต. นางแก้ว

0.00 0.00 499,000

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
บริเวณถนนสายข้างศาลาประชาคม (เก่า) 
ชุมชนบ้านนางแก้ว ม.3 ต.นางแก้ว

0.00 0.00 499,000

โครงการบํารุงรักษาท่อเมนจ่ายนํ�าประปา 
บริเวณหมุ่ 2 ต. เตาปูน 0.00 0.00 441,000

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีค 
บริเวณถนนสายบ้านโรงงานกระเป๋า  ชุมชน
บ้านขุยจาม ม.7 ต. นางแก้ว

0.00 0.00 499,000

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
บริเวณสายบ้านนายสนั�น บุญคุ้ม ชุมชน
บ้านขุยจาม ม.7 ต.นางแก้ว

0.00 0.00 283,000

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
บริเวณถนนสายซอยประชาอุทิศ ชุมชนเขาดิน
 ม.1 ต.นางแก้ว

0.00 0.00 499,000

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
บริเวณถนนสายแตรวง ชุมชนบ้านดอนเจริญ 
ม.4 ต.นางแก้ว

0.00 0.00 499,000

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
บริเวณถนนสายศาลาประชาคม ชุมชนบ้านขุย
จาม ม.7 ต.นางแก้ว

0.00 0.00 428,000



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

185,277.00 184,785.00 6.8 %

0.00 0.00 17.65 %

8,010,500.00 8,398,700.00 6.93 %

1,440,800.00 1,651,200.00 0 %

30,000.00 33,000.00 20 %

532,210.41 176,000.00 6.92 %

246,288.43 235,996.99 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.92 %

0.00 0.00 -2.78 %

รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 0.00 0.00 3,647,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 3,647,000

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน 0.00 0.00 3,647,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 3,647,000

เบี�ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 32,500.00 50,000.00 60,000

สํารองจ่าย 141,016.50 485,510.00 519,105

เบี�ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 9,387,600.00 10,038,000

เบี�ยยังชีพคนพิการ 3,200.00 2,112,000.00 2,112,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 191,837.00 206,000.00 220,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 8,500.00 10,000

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
(ส.ท.ท) 0.00 54,500.00 55,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0.00 180,000.00 175,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 260,365.16 0.00 0

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับจราจร 0.00 40,000.00 40,000



ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%) ปี 2563

0.00 0.00 0 %

557,254.00 594,904.00 -0.49 %

11,002,329.84 11,274,585.99

11,002,329.84 11,274,585.99

11,002,329.84 11,274,585.99

11,002,329.84 11,274,585.99

44,276,428.24 42,182,211.27

เงินช่วยพิเศษ 0.00 20,000.00 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ�น (กบท.) 505,680.00 613,000.00 610,000

รวมทุกแผนงาน 32,689,409.48 55,936,300.00 54,179,100

รวมงบกลาง 1,134,598.66 13,157,110.00 13,859,105

รวมแผนงานงบกลาง 1,134,598.66 13,157,110.00 13,859,105

รวมงบกลาง 1,134,598.66 13,157,110.00 13,859,105

รวมงบกลาง 1,134,598.66 13,157,110.00 13,859,105



 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลเขาขวาง     
อําเภอโพธาราม     จังหวัดราชบุรี 

 

ประมาณการรายจายทั้งสิ้น  54,179,100.-  บาท   จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน 

แผนงานงบกลาง 

 
งานงบกลาง         รวม     13,859,105 บาท 
 หมวดงบกลาง        รวม     13,859,105 บาท 
 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม     จํานวน     220,000 บาท 

เพ่ือจายเปน เงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมในสวนของนายจาง
และพนักงานจางตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และแกไข
เพ่ิมเติม หมวด 2 มาตรา 46 ใหนายจางและผูประกันตนออกเงินสมทบเขา
กองทุนฝายละเทากัน  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด 
ท่ี  มท 0809.5/ว9 ลงวัน ท่ี  22 มกราคม 2557 เรื่อง การจายเบี้ ย
ประกันสังคมของพนักงานจาง และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ               
ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 โดย
คํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 5 ของหมวดคาจางชั่วคราว  

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 
 ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน     จํานวน       10,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตรารอยละ 0.2     
ของคาจางโดยประมาณการท้ังป   ตามพระราชบัญญัติ เงินทดแทน       
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ตามหนังสือกระทรวงแรงงาน ท่ี รง 0625/ ว 2506 
ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง การบังคับใชพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
ดวนท่ีสุด     ท่ี มท 0808.2/ว 4172 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การ
ตั้งงบประมาณเงินสมทบเงินทดแทน  

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 
 

 



 

ประเภทเงินสํารองจาย       จํานวน  519,105 บาท 

เพ่ือจายในกรณีฉุกเฉินจําเปนหรือเรงดวนท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน
หรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมในกรณีท่ีไมตั้ง
งบประมาณรายจายไว  หรือมีความจําเปนตองจายตามความเหมาะสมให
เปนอํานาจของคณะผูบริหารทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 ขอ 19 
และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2543 ขอ 3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 
0313.4/ว667 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว4072 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว3215 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2559 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

ประเภทคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.)   จํานวน    55,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตาม
ขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล พ.ศ. 2545 ขอ 16 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับ
คาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 โดยพิจารณาจากงบประมาณรายรับจริง
ประจําปท่ีผานมา ยกเวน เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท  จะตองไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับดังกลาวแต
ท้ังนี้ไมเกินเจ็ดแสนหาหม่ืนบาท  

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทคาใชจายเกี่ยวกับจราจร       จํานวน   40,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย ในการจัดการจราจรของตํารวจจราจรในการ
จัดซ้ือจัดหาอุปกรณ  เชน การทาสีตีเสน แผงก้ัน จัดทําปาย สัญญาณไฟ
จราจรหรืออุปกรณท่ีใชในการควบคุมการสัญจรและอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะ
ดังกลาวตามความจําเปน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 
0313.4/ว 3203 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2539  

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 

 



 

 

 

ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ    จํานวน  175,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน
หรือพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเขาขวางตามขอตกลงการดําเนินงานและการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีระหวาง
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกับเทศบาลตําบลเขาขวางตามบันทึก
ขอตกลง เลขท่ี 37/54/B/02722/2554 ตามหนังสือสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ท่ี สปสช. 5.37/ว0322 ลงวันท่ี  7 สิงหาคม 2558 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการต้ังงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

ประเภทเงินชวยพิเศษ (เงินชวยคาทําศพ)    จํานวน   20,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินชวยคาทําศพของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง  หรือผูมีสิทธิไดรับตามกฎหมายท่ีเสียชีวิตระหวางรับ
ราชการหรือปฏิบัติงาน 

(ตั้งจายจากรายได) 

 

 ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 610,000 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถ่ิน (เทศบาล) ตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2520 และแกไขเพ่ิมเติม และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2546 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจายประจําป ไมรวมรายรับจากพันธบัตร เงินกู เงินท่ีมีผู
อุทิศใหและเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 3466 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2561 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว2305 ลงวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2561 

(ตั้งจายจากรายได) 

 
 
 



 

 
 

 

ประเภทเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ      จํานวน 10,038,000 บาท
  คาเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ

 เพ่ือจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูอายุภายในเขตเทศบาลตําบลเขาขวาง  
โดยแบงเปนชวงอายุ ดังตอไปนี้ 
1. อายุ 60 -69 ป จํานวน  719 รายๆละ  600 บาท 
   เปนเงิน 431,400 บาท ตอเดือน 
2. อายุ 70 -79 ป จํานวน  353 รายๆละ  700 บาท 
   เปนเงิน 247,100  บาท ตอเดือน 
3. อายุ 80 -99 ป จํานวน  160 รายๆละ  800 บาท 
   เปนเงิน 128,000   บาท ตอเดือน 
4. อายุ 90 ปข้ึนไป จํานวน  30 รายๆละ  1,000 บาท 
   เปนเงิน 30,000  บาท ตอเดือน 
ยอดรวมตอเดือน   836,500  บาท x 12 เดือน   
   เปนเงิน  10,038,000  บาท 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว2989  
ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560  เรื่อง ซักซอมแนวทางแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว
1234 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้ ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนคาใชจาย
สนับสนุนการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ และรายการเงิน
อุดหนุนคาใชจายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ 

(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพและคุณภาพสังคม  
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 2 หนาท่ี 84) 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

ประเภทเบ้ียยังชีพผูพิการ      จํานวน 2,112,000 บาท 
 คาเบ้ียยังชีพผูพิการหรือทุพลภาพ 

เพ่ือจายเปนคาเบี้ยความพิการใหกับผูพิการหรือทุพลภาพภายใน
เขตเทศบาลตําบลเขาขวาง 

รายเดิม (ก.ค.) จํานวน    165  คน 
รายใหม (เปดข้ึนทะเบียนแลวไดรับเงินในเดือนถัดไป)   
ประมาณ จํานวน      55  คน  
รวมท้ังส้ิน  220  รายๆละ  800  บาท   



 

  เปนเงิน  176,000 บาทตอเดือน 
ยอดรวมตอเดือน  176,000 บาท x 12 เดือน  
  เปนเงิน  2,112,000  บาท 

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว2989  
ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560  เรื่อง ซักซอมแนวทางแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว
1234 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้ ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนคาใชจาย
สนับสนุนการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ และรายการเงิน
อุดหนุนคาใชจายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพและคุณภาพสังคม  ตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 3 หนาท่ี 85) 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

 

ประเภทเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส    จํานวน     60,000 บาท 
คาเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 

เพ่ือจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหกับผูปวยเอดสท่ีชวยเหลือตนเองไมได
และไมมีคนดูแลภายในเขตเทศบาลตําบลเขาขวาง  ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี 
มท 8891.3/ว 531 ลงวันท่ี  12 กุมภาพันธ 2550 เรื่อง กําหนดแนวทาง
เก่ียวกับการดําเนินงานจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและ
ผูปวยเอดส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 2550   
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว4072  ลงวันท่ี  
15 กรกฎาคม 2559  เรื่อง ซักซอมแนวทางแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพและคุณภาพสังคม  ตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 1 หนาท่ี 84) 

(ตั้งจายจากเงินเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 
 

****************************** 



แผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล) 

 
งานบริหารท่ัวไป        รวม   12,556,420  บาท 
     งบบุคลากร         รวม    8,527,820  บาท  

หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)         รวม    2,733,120  บาท   

 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก      จํานวน   725,760  บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหนายกเทศมนตรี  เดือนละ 28,800  
บาท  และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน เดือนละ 15,840 บาทตอคน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และ
ประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ี
ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 โดยคํานวณจากรายรับจริงของ
ปงบประมาณท่ีลวงมา ท้ังนี้ไมรวมเงินกู  เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุก
ประเภท ซ่ึงเทศบาลมีรายไดตามงบประมาณท่ัวไปของปงบประมาณเกิน  
25 ลานบาท แตไมเกิน 50 ลานบาท   

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก  จํานวน   180,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของนายกเทศมนตรี เดือนละ  
6,000 บาท  และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน เดือนละ  4,500 บาท
ตอคน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน 
และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล   พ.ศ. 2554 

(ตั้งจายจากเงินรายได)   

 

 

 

 

 

 



 

ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก         จํานวน   180,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีเดือนละ 
6,000 บาท  และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน เดือนละ 4,500 บาท
ตอคน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือน เงินคาตอบแทน 
แ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น ต อ บ แ ท น อ ย า ง อ่ื น ข อ ง น า ย ก เท ศ ม น ต รี                        
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา-เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล    พ.ศ. 2554   

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการและท่ีปรึกษานายก    จํานวน   207,360 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนตําแหนงเลขานุการนายกเทศมนตร ี   
เดือนละ 10,080 บาท  และคาตอบแทนตําแหนงท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
เดือนละ  7,200 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน         
เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของนายกเทศมนตรี    
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา-เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล       จํานวน  1,440,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล 
เดือนละ 15,840 บาท, รองประธานสภาเทศบาล  เดือนละ 12,960 บาท 
และสมาชิ กสภ าเท ศบาล   เดื อนละ 10 ,080  บ าท  ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบ
แทนอยางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล   
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตร ี  
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
พ.ศ. 2554 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 
 

 



 

 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)      รวม     5,794,700  บาท   

ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล     จํานวน  3,780,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  หมวดรายจายและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล ตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 
13 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป รายละเอียดดังนี้ 

- ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถ่ิน)   จํานวน 1 อัตรา 
- รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถ่ิน)  จํานวน 1 อัตรา 
- หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท่ัวไป) จํานวน 1 อัตรา 
- หัวหนาฝายอํานวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป)  จํานวน 1 อัตรา 
- หัวหนาฝายปกครอง (นักบริหารงานท่ัวไป)  จํานวน 1 อัตรา 
- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.    จํานวน 1 อัตรา 
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปก./ชก.  จํานวน 1 อัตรา 
- นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.    จํานวน 2 อัตรา 
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก./ชก.   จํานวน 1 อัตรา 
- เจาพนักงานธุรการ ชง.    จํานวน 1 อัตรา 
- นักจัดการงานท่ัวไป ปก./ชก.    จํานวน 1 อัตรา 
- นักประชาสัมพันธ ปก./ชก.    จํานวน 1 อัตรา 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล    จํานวน   84,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหปลัดเทศบาลเดือนละ 7,000 
บาท ตั้งจาย 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ท่ีมีสิทธิตามระเบียบฯ 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร     จํานวน   176,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงปลัดเทศบาล เดือนละ 
7,000 บาท ตําแหนงรองปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500 บาท  ตําแหนง
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500 บาท ตําแหนงหัวหนาฝาย ฯ 
เดือนละ  1,500 บาท ตั้งจาย 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ท่ีมีสิทธิ
ตามระเบียบฯ 

(ตั้งจายจากเงินรายได)   

 

 

 

 



 

 

ประเภทคาจางลูกจางประจํา      จํานวน   775,800 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางใหแก  ลูกจางประจําและเงินปรับปรุงประจําป 
ตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป รายละเอียด
ดังนี้ 

- เจาพนักงานประชาสัมพันธ  จํานวน 1 อัตรา 
- คนงานท่ัวไป    จํานวน 1 อัตรา 
- เจาพนักงานทะเบียน   จํานวน 1 อัตรา 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง      จํานวน   960,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางท่ัวไป ตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 6 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง       จํานวน    18,900  บาท 

เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางท่ัวไป ตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

     งบดําเนินการ        รวม   2,969,000  บาท      

 หมวดคาตอบแทน       รวม 162,000  บาท 

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
          จํานวน   10,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
เทศบาล ตามระเบียบฯ และคําสั่งใหปฏิบัติราชการ เชน คาตอบแทน
คณะกรรมการในการดําเนินการสอบ คัดเลือก พนักงานและพนักงานจาง
เทศบาล ฯลฯ   

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

ประเภทคาเบ้ียประชุม       จํานวน  2,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาฯ  ในการตรวจรายงานการประชุม สภาฯ และอ่ืน ๆ ท่ีเทศบาล
แตงตั้งและมีสิทธิไดรับตามระเบียบท่ีกําหนด   

(ตั้งจายจากเงินรายได) 



 

 

 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จํานวน   5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานเทศบาล,ลูกจางประจําและ
พนักงานจางท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติราชการหรือ
วันหยุดราชการและมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามระเบียบและหลักเกณฑ
กําหนด 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทคาเชาบาน            จํานวน  130,000 บาท 

เ พ่ื อ จ า ย เป น เ งิ น ส วั ส ดิ ก า ร ค า เช า บ า น ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน  (ฉบับ   
ท่ี 3) พ.ศ. 2559 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร            จํานวน  15,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร,พนักงาน
เทศบาลและลูกจางประจําท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบกําหนด 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

 หมวดคาใชสอย       รวม  1,677,000  บาท 

 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ     จํานวน 250,000  บาท 

 เพ่ื อจ าย เป นค ารับวารสาร ค าโฆษณ าและเผยแพร ในการ
ประชาสัมพันธขาวสารของเทศบาล ฯ คาท่ีปรึกษาและกอสราง คาจางเหมา
บริการและอ่ืนๆ     

(ตั้งจายจากเงินรายได)) 
 

 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    จํานวน  35,000 บาท 

  เพ่ือจายเปนคารับรองหรือตอนรับคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน
ตรวจงาน เยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงานของเทศบาลหรือหนวยงานราชการตาง 
ๆ ท่ีรวมปฏิบัติงานกับเทศบาล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ  คา
พิมพเอกสาร คาใชจายเก่ียวเนื่องกับการรับรอง รวมท้ังคาบริการดวย  และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตองจาย  เพ่ือเปนการรับรองในการตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน 
และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของซ่ึงรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลโดยเทศบาล
ตั้งงบประมาณจายเงินท่ีรับรองไดในอัตราไมเกิน รอยละ 1 ของรายไดจริง
ในปงบประมาณท่ีลวงมา โดยไมรวมเงินอุดหนุน  เงินกู  เงินจายขาดเงิน



สะสมและเงินท่ีมีผูอุทิศให  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4/ว 
2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548          (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  
          จํานวน 1,262,000  บาท 

 (1)  โครงการประชาคมทองถิ่น   
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการทําเวทีประชาคมทองถ่ิน ตามหนังสือท่ี 
มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553 (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับท่ี 3 หนาท่ี 87)   
                    เปนเงิน 30,000 บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

 (2)  โครงการจัดงานวันสําคัญทางราชการ 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในพิธีวันสําคัญตางๆ เชน วันพอแหงชาติ วัน

ปยมหาราชและท่ีเก่ียวของกับพระบรมวงศานุวงศ ในการจัดหารวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ เชนวัสดุสํานักงาน  วัสดุโฆษณาและเผยแพร พวงมาลา ฯลฯ  
ตามความเหมาะสม เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
(ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริการประชาชนและการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
ลําดับท่ี 1 หนาท่ี 151)      

           เปนเงิน  200,000 บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

 (3)  โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 (ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการ
บริการประชาชนและการบริหารกิจการบานเมืองท่ี ดี ตามโครงการใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 3 หนาท่ี 152)      
                           เปนเงิน  20,000 บาท  

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

 (4)  โครงการอบรมสัมมนาคณะผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล 
       พนักงานและลูกจางเทศบาล 



เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมสัมมนา และทัศนศึกษา ดูงาน 
คณะผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานเทศบาล ลูกจาง ฯ เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขา 
 
รับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  (ยุทธศาสตรท่ี 5 การ
พัฒนาดานการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตาม
โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับท่ี 5 หนาท่ี 153) 
                          เปนเงิน 197,000 บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได)   
 

 (5)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาลและลูกจางและอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเหมาะสม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559    
                               เปนเงิน  40,000 บาท   

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

(6)  คาใชจายโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ 
      ผูบริหารงานเทศบาล (นายกเทศมนตรี) เทศบาลตําบลเขาขวาง 

เพ่ือใหการบริหารจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและผูบริหาร
เทศบาล (นายกเทศมนตรีฯ) เทศบาลตําบลเขาขวาง (กรณีครบวาระ) 
เปนไปดวยความเรียบรอยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไข
เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือ
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2561  ตามหนังสือท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลงวันท่ี 6 
กรกรกฎาคม 2561  (ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริการประชาชน
และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 7 หนาท่ี 154)   
                                      เปนเงิน 600,000 บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได)    
 

 (7)  โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบการเลือกตั้ง 
เพ่ือใหการพัฒนาสงเสริมความรูความเขาใจในระเบียบ กฎหมาย 

และบทบาทหนาท่ีของประชาชนตามระบบประชาธิปไตย และสิทธิหนาท่ี
การเลือกตั้งผูแทนของประชาชนในทุกระดับ เชน  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
,สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ,สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหาร
ทองถ่ิน เปนตน  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  

(ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริการประชาชนและการบริหารกิจการ



บานเมืองท่ีดี ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
ลําดับท่ี 8 หนาท่ี 155)                     เปนเงิน  20,000 บาท  

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

 

(8) โครงการเพ่ือชวยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเขาขวาง 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการชวยเหลือประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเขาขวาง เชน ครอบครัวผูท่ีมีรายไดนอยและผูไรท่ีพ่ึง และใช
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยดอยโอกาส เปนตน ตามหนังสือท่ี มท 0810.7/ว 
1687 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2562 และหนังสือท่ี มท 0810.6/ว 3526      
ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน      
(พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 2 หนาท่ี 86)                          
              เปนเงิน  20,000 บาท  

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

 (9)  คาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน   

เพ่ือจายเปนคาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนสําหรับ
ผูประสบภยัจากรถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

               เปนเงิน  5,000 บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

(10) คาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรท่ีใชในงานทะเบียนราษฎร 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรท่ีใชใน

งานทะเบียนราษฎร 
(ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริการประชาชนและการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
ลําดับท่ี 6 หนาท่ี 153)                                เปนเงิน 130,000  บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน    จํานวน 130,000 บาท 

 เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑสิ่งกอสรางและ
ทรัพยสินอ่ืน ๆ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ-ยานพาหนะ  สัญญาณไฟ
จราจร  อาคารสถานท่ีท่ีอยูในความดูแลของ สํานักปลัดเทศบาลและอ่ืน ๆ 
เชน สํานักงานเทศบาล  บานพัก หอประชุม สถานีดับเพลิง เปนตน 

 (ตั้งจายจากเงินรายได)  
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 หมวดคาวสัด ุ        รวม   460,000   บาท 

 ประเภทคาวัสดุสํานักงาน      จํานวน   100,000  บาท 

เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน กระดาษ ดินสอ 
ปากกา เปนตน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 
0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
ม ท  0 808 .2 /ว1 536  ล งวั น ท่ี  1 9  มี น าค ม  2 56 1  แ ล ะห นั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว     จํานวน   50,000  บาท 

เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ เชน ไมกวาด  
ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน ถวย ชาม แกวน้ํา เปนตน ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี  27 
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 
19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

(ตั้งจายจากเงินรายได)  
 

ประเภทคาวสัดุยานพาหนะและขนสง          จํานวน   20,000  บาท 

เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน หัวเทียน 
แบตเตอรี่ ยางรถยนต เปนตน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวัน ท่ี  27 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 
2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได)  
 

ประเภทคาวสัดเุชื้อเพลิงและหลอลื่น        จํานวน 100,000  บาท 

เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ เชน น้ํามัน
เบนซิล น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง เปนตน ตามหนังสือกรม



สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 
19 มีนาคม 2561  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได)    

 

 

ประเภทคาวสัดุโฆษณาและเผยแพร           จํานวน  10,000   บาท 

เพ่ือใชจายในการจัด ซ้ือวัสดุ โฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน 
กระดาษเขียนโปสเตอร รูปสีหรือรูปขาวดําท่ีไดจากการลาง อัด ขยาย เปน
ตน  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว
1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

 ประเภทคาวสัดกุอสราง       จํานวน  10,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง  เชน  ปูน  ทราย  หิน กระเบื้อง 
สังกะสี เปนตน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 
0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ท่ี  มท  0808 .2/ว1536  ลงวัน ท่ี  19  มี น าคม  2561  และหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

ประเภทคาวสัดุคอมพิวเตอร                 จํานวน  150,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ กระดาษ
ตอเนื่อง เมาสและอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร  ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 
2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 
มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได)     

 

ประเภทคาวสัดุไฟฟาและวทิยุ                    จํานวน  10,000   บาท 



เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุตางๆ เชน ฟวส เข็มขัดวัด
สายไฟ หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา เปนตน ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 
2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 
มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

 

 

 

 

ประเภทคาวสัดุอื่น ๆ                         จํานวน  10,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 
2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 
มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได)    

 

 

 หมวดคาสาธารณูปโภค       รวม  670,000   บาท 

        ประเภทคานํ้าประปา                   จํานวน   50,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคาน้ํ าประปาท่ีใช ในราชการของเทศบาลตําบล       
เขาขวาง ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด   ท่ีมท 
0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217  ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 
2560 

(ตั้งจายจากเงินรายได)     
 

ประเภทคาโทรศัพท                  จํานวน   50,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท  ซ่ึงใชในการติดตอราชการของเทศบาล
ตําบลเขาขวาง ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด 
ท่ีมท 0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี  มท 0810.8/ว 2217  ลงวันท่ี 19 
ตุลาคม 2560 

(ตั้งจายจากเงินรายได)     

 



 ประเภทคาไปรษณยีโทรเลข                จํานวน     5,000   บาท 

เพ่ือใชจายเปนคาดวงตราไปรษณียโทรเลขคาลงทะเบียนพัสดุตาง 
ๆ ท่ีตองใชในการติดตอราชการ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ีมท 0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 
2217  ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 

(ตั้งจายจากเงินรายได)     
 

 

 

 

 

 

 

ประเภทคากระแสไฟฟา              จํานวน  500,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในราชการ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ีมท 0808.2/ว 1846 ลง
วันท่ี 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

ประเภทคาเชาวงจรสื่อสารไอที  (งานทะเบียน)     จํานวน 45,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาเชาวงจรสื่อไอที (งานทะเบียน)  
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

ประเภทคาบรกิารโทรคมนาคม        จํานวน  20,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาบริการดานโทรคมนาคม (อินเตอรเน็ต)  ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ีมท 0808.2/ว 
1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217    ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 

       (ตั้งจายจากเงินรายได)     

 

งบเงินอุดหนุน         รวม        92,500  บาท 

 หมวดเงินอุดหนุน       รวม          92,500  บาท 

 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน      รวม      65,000  บาท 

  เงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเขาขวาง สําหรับ 
 โครงการจัดงานพิธีวันสําคัญตางๆ จํานวน 13 ชุมชน ตามระเบียบ 
 กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



 พ.ศ. 2559 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท 0808.2/ 
 ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
 ดวนที่สุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 

โดยมีรายละเอียดดังนี้         เปนเงิน   65,000   บาท 

    ***   ชุมชนบานโคกทอง 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานพิธีวันสําคัญตางๆ 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตาม
โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 10 หนาท่ี 93)   
                       เปนเงิน  5,000  บาท   

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

***   ชุมชนบานชองพราน      

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานพิธีวันสําคัญตางๆ 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตาม
โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 10 หนาท่ี 93)   
                       เปนเงิน  5,000  บาท   

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

***   ชุมชนบานเตาปูน      

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานพิธีวันสําคัญตางๆ 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตาม
โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 10 หนาท่ี 93)   
                       เปนเงิน  5,000  บาท   

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

***   ชุมชนบานเขาดิน        

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานพิธีวันสําคัญตางๆ 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตาม
โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 10 หนาท่ี 93)   
                       เปนเงิน  5,000  บาท   

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

***   ชุมชนบานหัวรอ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานพิธีวันสําคัญตางๆ 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตาม



โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 10 หนาท่ี 93)   
                       เปนเงิน  5,000  บาท   

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

***   ชุมชนบานนางแกว  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานพิธีวันสําคัญตางๆ 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตาม
โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 10 หนาท่ี 93)   
                       เปนเงิน  5,000  บาท   

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 

***   ชุมชนพัฒนาโรงนาค       

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานพิธีวันสําคัญตางๆ 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตาม
โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 10 หนาท่ี 93)  
                       เปนเงิน  5,000  บาท   

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

***   ชุมชนบานดอนเจริญ       

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานพิธีวันสําคัญตางๆ 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตาม
โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 10 หนาท่ี 93)   
                       เปนเงิน  5,000  บาท   

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

***   ชุมชนบานวัดเขาคาง     

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานพิธีวันสําคัญตางๆ 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตาม
โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 10 หนาท่ี 93)   
                       เปนเงิน  5,000  บาท   

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

***   ชุมชนเขาขวางพัฒนา   



เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานพิธีวันสําคัญตางๆ 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตาม
โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 10 หนาท่ี 93)
                       เปนเงิน  5,000  บาท   

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

***   ชุมชนบานขุยจาม       

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานพิธีวันสําคัญตางๆ 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตาม
โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 10 หนาท่ี 93)  
                       เปนเงิน  5,000  บาท   

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

 

 

 

 

 

 

 

***   ชุมชนบานไผเจริญ       

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานพิธีวันสําคัญตางๆ 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตาม
โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 10 หนาท่ี 93)  
                       เปนเงิน  5,000  บาท   

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

 ***   ชุมชนบานหวยตาบุญจันทร     

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานพิธีวันสําคัญตางๆ 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตาม
โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 10 หนาท่ี 93)   
                       เปนเงิน  5,000  บาท   

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ     รวม      27,500  บาท 

เงินอุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอโพธาราม         จํานวน      27,500  บาท  
1) เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือดําเนิน

โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการจัดงาน “ทองเท่ียวราชบุรี 
ของดีเมืองโอง ประจําป 2563”  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย



เงิน อุดหนุนขององคกรปกครองส วนท อง ถ่ิน  พ.ศ. 2559 หนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 
2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1791 ลง
วันท่ี 3 เมษายน 2560 (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
และคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
ลําดับท่ี 8 หนาท่ี 92)          เปนเงิน  15,000  บาท 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

2)  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน สงเสริมการ
ทองเท่ียวโพธาราม ประจําป 2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงิน อุดหนุนขององคกรปกครองส วนท อง ถ่ิน  พ.ศ. 2559 หนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 
2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1791 ลง
วันท่ี 3 เมษายน 2560 (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
และคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
ลําดับท่ี 9 หนาท่ี 93)          เปนเงิน  12,500  บาท 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 งบลงทุน        รวม     967,100  บาท 

        หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง    รวม      967,100  บาท 
  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน     จํานวน    72,000  บาท 

(1) จัดซ้ือตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไมนอยกวา  
152.3x40.6x87.8 ซม. จํานวน  8  ตู  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 
2561  (ตั้งตามราคาทองถ่ิน เนื่องจากไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ) 
ตามบัญชีครุภัณฑ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   
              เปนเงิน 32,000  บาท 

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

(2) จัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี จํานวน 1 ชุด  
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 
0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 (ตั้งตามราคาทองถ่ิน เนื่องจากไมมี
กําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ)  ตามบัญชีครุภัณฑ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
              เปนเงิน 10,000  บาท 



 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

(3) จัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานแบบมีลอเลื่อน จํานวน 5 ตัว  
สําหรับใชในสํานักปลัดเทศบาล ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 
2561 (ตั้งตามราคาทองถ่ิน เนื่องจากไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ)  
ตามบัญชีครุภัณฑ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
               เปนเงิน 15,000  บาท 
 (ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

(4). จัดซ้ือปมน้ําอัตโนมัติ    
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือปมน้ําอัตโนมัติ  จํานวน  1  ชุด ขนาด 400 

วัตต สําหรับใชในเทศบาลตําบลเขาขวาง  ตั้งตามราคาทองถ่ินเนื่องจากไมมี
กําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ 

   เปนเงิน 15,000 บาท 

  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 
 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร     จํานวน    27,100  บาท            
 จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมเครื่องพิมพเอกสาร  

     เครื่องสํารองไฟ  จํานวน    1   ชุด  
          1. เครื่องคอมพิวเตอร     จํานวน    22,000.-  บาท 

      คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดย

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไมนอยกวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถใน การประมวลผลสูง 
จํานวน 1 หนวย 

 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8 MB  
       - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือดีกวา ดังนี้  
  1) เป นแผงวงจรเพ่ื อแสดงภ าพแยกจากแผงวงจรหลั ก ท่ี มี
หนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ  

     2) มีหน วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้ งอยูภ ายในหน วย
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ก ล า ง  แ บ บ  Graphics Processing Unit ท่ี ส า ม า ร ถ ใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ  

3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB  



       - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย 
กวา 4 GB  
       - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 
1 หนวย  

 - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
 - มี ช อ ง เชื่ อ ม ต อ ร ะ บ บ เค รื อ ข า ย  (Network Interface) แ บ บ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง  
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3

ชอง  
- มีแปนพิมพและเมาส  
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

(ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร                                             
ณ วันท่ี  15  มีนาคม  2562) 

  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 
 
 
 

2. เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) ราคา 2,600 บาท 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi  
 - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา 
ตอนาที (ppm)  
 - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB  
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน 
ไมนอยกวา 1 ชอง  
 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 

 (ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  
 ณ วันท่ี  15  มีนาคม  2562 ) 

  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

     3. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท  
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
        - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)  
        - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

 (ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  
 ณ วันท่ี  15  มีนาคม  2562) 
           (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 



 

      ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง       จํานวน  868,000  บาท 

(1) จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ  
ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวัน ท่ี  27 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 
2561  (ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2561) ตามบัญชีครุภัณฑ 
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)     

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 
 

************************************* 



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งของชุมชน   รวม    490,000 บาท 

งบดําเนินการ        รวม    490,000 บาท 

หมวดคาใชสอย        รวม    490,000 บาท 

ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  

          จํานวน   490,000   บาท 

(1) โครงการฝกอบรมทัศนศึกษาดูงานสมาชิกเทศบาล คณะกรรมกรรมการชุมชนและผูปฏิบัติการอันเปน
ประโยชนกับเทศบาลตําบลเขาขวาง 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมทัศนศึกษาดูงาน
สมาชิกเทศบาล คณะกรรมกรรมการชุมชนและผูปฏิบัติการอันเปน
ประโยชนกับเทศบาลตําบลเขาขวาง 
(ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริการประชาชนและการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับ
ท่ี 1 หนาท่ี 156)       

 เปนเงิน 300,000 บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

 

(2) โครงการสนับสนุนกิจกรรมการทองเท่ียว     
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมการ

ทองเท่ียว 
(ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริการประชาชนและการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับ
ท่ี 3 หนาท่ี 157)      

 เปนเงิน   15,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

 

(3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศท่ีอยูอาศัยใหคนพิการ     
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศท่ีอยูอาศัยให

คนพิการ 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม  
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 2 หนาท่ี 96)  

เปนเงิน   40,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)    

 



  

   

(4) โครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรีและ 
บุคคลในครอบครัว 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการปองกันและแกไขปญหาความ
รุนแรงตอเด็กและสตรีและบุคคลในครอบครัว  
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม  
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 4 หนาท่ี 97)  

 เปนเงิน   10,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

 

(5) โครงการครอบครัวอบอุนตนทุนสังคมดีชีวีมีสุข   
  เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการครอบครัวอบอุนตนทุนสังคมดีชีวีมีสุข 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม  
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 6 หนาท่ี 97)  

   เปนเงิน   10,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

 

(6) โครงการสรรหาคณะกรรมการชุมชน  จํานวน  13  ชุมชน ในเขตเทศบาล 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสรรหาคณะกรรมการชุมชน  

จํานวน  13  ชุมชน ในเขตเทศบาล 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม  
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 8 หนาท่ี 98)  

  เปนเงิน   30,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

 

(7)  โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําและคณะกรรมการชุมชน   
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพผูนําและ

คณะกรรมการชุมชน 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม  
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 9 หนาท่ี 99)  

 เปนเงิน   10,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
 

(8) โครงการจัดทําแผนชุมชน       
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทําแผนชุมชน 

(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม  
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 10 หนาท่ี 99)  



  เปนเงิน   15,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

 

 

(9) โครงการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานสตรีและเด็กจังหวัดราชบุรี 
  เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการปองกันและแกไขปญหา 

การคามนุษยดานสตรีและเด็กจังหวัดราชบุรี 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม  
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 11 หนาท่ี 100)  

   เปนเงิน   10,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

 

(10)  โครงการฝกอบรมอาชีพตางๆ      
  เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมอาชีพตางๆ 
(ยุทธศาสตร ท่ี  2  การพัฒ นาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน          
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 1 หนาท่ี 79)  

 เปนเงิน   30,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

 

(11)  โครงการสรางเกษตรกรรุนใหมใสใจสุขภาพ     
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสรางเกษตรกรรุนใหมใสใจ

สุขภาพ 
(ยุทธศาสตร ท่ี  2  การพัฒ นาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน          
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 4 หนาท่ี 80)  

  เปนเงิน   20,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

 

 

 

************************************* 



   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    รวม 2,233,000  บาท 

งบบุคลากร        รวม 1,115,000  บาท 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)           จํานวน 1,115,000  บาท 

 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล          จํานวน    362,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  หมวดรายจายและเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาลตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 
1 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป รายละเอียดดังนี้ 

- เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. จํานวน 1 อัตรา 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทคาจางลูกจางประจํา      จํานวน  243,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจาง

ลูกจางประจํา ตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
รายละเอียดดังนี้ 

- พนักงานขับรถดับเพลิง    จํานวน 1 อัตรา 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง     จํานวน  450,000 บาท 

 เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ท่ัวไปเงินปรับปรุงประจําป ตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 4 อัตรา รวม
ตําแหนงวาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง    จํานวน   60,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป ตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 4 อัตรา ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ป 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 

 



   

 

งบดําเนินการ         รวม   990,000 บาท 

 หมวดคาตอบแทน       รวม  30,000 บาท 

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร     จํานวน  30,000 บาท 

เพ่ือจายเปนชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางตามระเบียบฯ 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

หมวดคาใชสอย       รวม     570,000 บาท 

 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ     จํานวน 350,000 บาท 

จ าย เป น ค ารั บ วารส ารค า โฆ ษ ณ าและ เผ ยแพ ร ใน ก าร
ประชาสัมพันธขาวสารของเทศบาล ฯ คาท่ีปรึกษาและออกแบบกอสราง  
คาจางเหมาบริการและอ่ืน ๆ 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน   จํานวน  150,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑสิ่งกอสรางและ
ทรัพยสินอ่ืนๆเชนครุภัณฑสํานักงานครุภัณฑยานพาหนะสัญญาณไฟ
จราจรอาคารสถานท่ีท่ีอยูในความดูแลของสํานักปลัดเทศบาลและอ่ืนๆ
เชนสํานักงานเทศบาลบานพักหอประชุมสถานีดับเพลิงเปนตน 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

          รวม      70,000 บาท 

1) โครงการอบรมอาสาสมัครปองกนัภัยฝายพลเรือน (อป.พร.)  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมการปองกันและระงับ
อัคคีภัยและการฝกอบรมของ อป.พร. ของเทศบาล  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาท่ี ทองถ่ิน พ.ศ. 2557   (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 5 หนาท่ี 105)   

          เปนเงิน  30,000  บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 



   

 

 

2) โครงการบริการประชาชนการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลตางๆ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว1634 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด มท 0801.4/ว661 ลงวันท่ี 9 
มีนาคม 2561   (ยุทธศาสตรท่ี3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและ
คุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
ลําดับท่ี 4 หนาท่ี 105)    

            เปนเงิน  20,000  บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได)  

 

 3) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาลและลูกจางและอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเหมาะสม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนา ท่ีทองถ่ิน พ.ศ . 2555 และแก ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ท่ี  3)        
พ.ศ. 2559 

          เปนเงิน  10,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 4) คาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน   

เพ่ือจายเปนคาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนสําหรับ
ผูประสบภยัจากรถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

          เปนเงิน  10,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  

 

 

 หมวดคาวสัด ุ        รวม  390,000  บาท 

 ประเภทคาวสัดสุํานักงาน      จํานวน   20,000  บาท 

เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน กระดาษ 
ดินสอ ปากกา เปนตน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ี  มท  0808 .2/ว1248 ลงวัน ท่ี  27  มิ ถุน ายน  2559  หนั งสื อ



   

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 
มกราคม 2561 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว     จํานวน   10,000  บาท 

เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ เชน       
ไมกวาด  ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน ถวย ชาม แกวน้ํา เปนตน ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248    
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว1536  ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

ประเภทคาวสัดุยานพาหนะและขนสง          จํานวน  100,000  บาท 

เพ่ือใชจายในการจัด ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน       
หัวเทียน แบตเตอรี่ ยางรถยนต เปนตน ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 
2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 
24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

ประเภทคาวสัดเุชื้อเพลิงและหลอลื่น        จํานวน  150,000  บาท 

เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   ตาง ๆ เชน 
น้ํามันเบนซิล น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง เปนตน ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

ประเภทคาวสัดุโฆษณาและเผยแพร           จํานวน    5,000  บาท 

เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน 
กระดาษเขียนโปสเตอร รูปสีหรือรูปขาวดําท่ีไดจากการลาง อัด ขยาย 
เปนตน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/
ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 



   

0 8 0 8 .2 /ว 1 5 3 6  ล งวั น ท่ี  1 9  มี น าค ม  2 5 6 1  แ ล ะ ห นั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทคาวสัดเุครื่องดับเพลิง               จํานวน  50,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเครื่องดับเพลิงตาง ๆ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

ประเภทคาวสัดเุครื่องแตงกาย              จํานวน 20,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกายตาง ๆ  ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

ประเภทคาวสัดุคอมพิวเตอร                  จํานวน 20,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ 
กระดาษตอเนื่อง เมาสและอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

ประเภทคาวสัดุไฟฟาและวทิยุ                    จํานวน 10,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุตางๆ เชน ฟวส เข็มขัด
วัดสายไฟ หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา เปนตน ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลง



   

วันท่ี 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 

 

 

 

 

 ประเภทคาวสัดุอื่น ๆ                         จํานวน   5,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 
2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 
24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 

 

 

 งบลงทุน        รวม      28,000  บาท 

        หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง    รวม        28,000  บาท 

  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน     จํานวน    28,000  บาท 

(1) จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน  1  เครื่อง ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน    
ท่ี  มท  0808 .2/ว1248 ลงวัน ท่ี  27  มิ ถุน ายน  2559  หนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี       
24 มกราคม 2561  (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2561)    

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

งบรายจายอื่น        รวม    100,000 บาท 

ประเภทคาเงินชวยเหลือ      จํานวน 100,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตางๆ ภายในเขต  จํานวน 100,000 บาท 
เทศบาลตําบลเขาขวาง 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือผูประสบเหตุสาธารณภัยตามโครงการ
สงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลเขาขวาง 
ประจําปงบประมาณ 2562 โดยเบิกจายตามหลักเกณฑวาดวยการตั้ง
งบประมาณเพ่ือการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ี ขององคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2543 
และแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเก่ียวกับการให
ค ว าม ช ว ย เห ลื อ ผู ป ระสบ ภั ย พิ บั ติ ก ร ณี ฉุ ก เฉิ น ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ  เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  (ยุทธศาสตรท่ี3 การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 8 หนาท่ี 106) 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 

****************************** 



 

แผนงานบริหารทั่วไป (กองคลัง) 

 

งานบริหารงานคลัง        รวม     2,770,400  บาท     

     งบบุคลากร         รวม  1,767,400  บาท  

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)      รวม     1,767,400  บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ    จํานวน 1,081,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาลสามัญและเงิน
ปรับปรุงประจําปของพนักงานเทศบาลของกองคลัง ตั้งจาย 12 เดือน 
จํานวน 4 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป รายละเอียดดังนี้ 

- ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)  จํานวน 1 อัตรา 
- นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.    จํานวน 1 อัตรา 
- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.   จํานวน 1 อัตรา 
- เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง./ชง.   จํานวน 1 อัตรา 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล    จํานวน     67,200  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิใหแก
พนักงานเทศบาล และคาตอบแทนพิเศษประจําตําแหนงของผูอํานวยการ
กองคลังในอัตราเดือนละ 5,600 บาท และเงินเพ่ิมของเจาพนักงาน
จัดเก็บรายได ตั้งจาย 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

(ตั้งจายจากเงินรายได ) 

 

 ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของผูบริหาร   จํานวน    67,200  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของ  ผู อํานวยการกองคลัง     
ในอัตราเดือนละ  5,600  บาท ตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา      
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง     จํานวน  520,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ท่ัวไป และเงินปรับปรุงประจําป ตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 4 อัตรา รวม
ตําแหนงวาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

(ตั้งจายจากเงินรายได ) 



 

 ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง          จํานวน  32,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป และเงินปรบัปรุงประจําป ตั้งจาย 12 
เดือน จํานวน 12 เดือน รวมตําแหนงวาง ตามอัตรากําลัง 3 ป 

( ตั้งจายจากเงินรายได ) 
 

    งบดําเนินการ        รวม       935,000  บาท 

 หมวดคาตอบแทน         รวม        25,000  บาท 

 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       จํานวน      5,000  บาท  

เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงาน
เทศบาลและลูกจางประจําท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ 

( ตั้งจายจากเงินรายได ) 

 

 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จํานวน    10,000  บาท  

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานเทศบาล,ลูกจางประจํา
และพนักงานจางท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการและมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามระเบียบกําหนด  

( ตั้งจายจากเงินรายได ) 

 

 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอ  จํานวน    10,000 บาท 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนกรรมการจัดซ้ือจัดจางคณะกรรมการ
ตรวจงานจางและผูควบคุมงานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี  มท 0808.3/ว4231 ลงวันท่ี 9  
ธันวาคม 2546  

( ตั้งจายจากเงินรายได ) 

 

 หมวดคาใชสอย       รวม     560,000  บาท     

 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ            จํานวน      150,000  บาท 

(1) เพ่ือจายเปนคารับวารสารคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานและ
คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ    

(ตั้งจายจากเงินรายได) 



 

 

 ประเภทรายจายท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ   

จํานวน   370,000  บาท 

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

เพ่ื อ จ าย เป น ค า ใช จ า ย ใน ก าร เดิ น ท า งไป ราช การ ใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจาง 
เชน   คาลงทะเบียนตางๆ  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาท่ี
พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

เปนเงิน 40,000 บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)   

                  

(2) เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2550 ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 67 ลงวันท่ี 9 มกราคม 
2555 (ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริการประชาชนและการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 – 2565) ลําดับท่ี 1 หนาท่ี 158)       
         เปนเงิน  300,000 บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

(3) เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย 
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 
2560 (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพ
สังคมตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 
1 หนาท่ี 108)  

         เปนเงิน  30,000 บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม     จํานวน   40,000  บาท 



 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ของเทศบาลใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร 
รถยนต รถจักรยานยนต ครุภัณฑตาง ๆหรือทรัพยสินอ่ืนใดของกองคลัง 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 หมวดคาวัสด ุ        รวม      310,000  บาท      

 ประเภทคาวัสดุสํานักงาน      จํานวน   130,000  บาท  

เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน กระดาษ 
ดินสอ ปากกา เปนตน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน ท่ี มท 
0 8 0 8 .2 /ว  1 2 4 8  ล งวั น ท่ี  2 7   มิ ถุ น า ย น  2 5 5 9  ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
และหนังสือหระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลงวันท่ี 24 
มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได)  

 

ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว           จํานวน    10,000  บาท 

เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ เชน ไม
กวาด  ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน ถวย ชาม แกวน้ํา เปนตน ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวน ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27  
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันท่ี  19 มีนาคม 2561 และหนังสือหระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 
0808.2/ว 0444  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง       จํานวน    20,000  บาท  

เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน หัว
เทียน แบตเตอรี่ ยางรถยนต เปนตน ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวน ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27  มิถุนายน 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 
2561 และหนังสือหระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลงวันท่ี 
24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

 ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น        จํานวน  80,000  บาท 

เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ เชน 
น้ํามันเบนซิล น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง เปนตน ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวน ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27  



 

มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 และหนังสือหระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว 0444  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร          จํานวน   10,000  บาท 

เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน 
กระดาษเขียนโปสเตอร รูปสีหรือรูปขาวดําท่ีไดจากการลาง อัด ขยาย 
เปนตน  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน ท่ี มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันท่ี 27  มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 และหนังสือหระทรวง
มหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร          จํานวน   50,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ 
กระดาษตอเนื่อง เมาสและอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร  ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 
27  มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 
1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 และหนังสือหระทรวงมหาดไทย  ท่ี 
มท 0808.2/ว 0444  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

 ประเภทคาวัสดุอื่น         จํานวน   10,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวน ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27  มิถุนายน 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 
2561 และหนังสือหระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลงวันท่ี 
24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 คาสาธารณูปโภค        รวม        40,000  บาท 

 ประเภทคาบริการไปรษณีย      จํานวน     10,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาจัดซ้ือดวงตราไปรษณีย 
คาลงทะเบียนพัสดุตาง ๆ ท่ีใชในการติดตอราชการท่ีตองใชในการติดตอ
ราชการ   ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 



 

0808.2/ว 1246 ลงวันท่ี 12  กันยายน 2560 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.8 /ว 2217 ลงวันท่ี 
19 ตุลาคม 2560  

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

ประเภทคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    จํานวน    30,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาบริการโทรคมนาคม (อินเตอรเน็ต) ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวน ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 1246 ลง
วันท่ี 12  กันยายน 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.8 /ว 2217 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 

    งบลงทุน         รวม       68,000  บาท 

     หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง     รวม       68,000  บาท 

     ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร      จํานวน     17,000  บาท 

  (1) คาจัดซ้ือคอมพิวเตอร     จํานวน      17,000  บาท 

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.1GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย   

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ ดีกวามีขนาดไมนอย
กวา 4 GB 

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด  SATA  หรือดีกวา  ขนาดความจุไมนอย
กวา  1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB  
จํานวน  1  หนวย 

 - มี DVD-RW หรือดีกวา  จํานวน  1  หนวย 

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

 - มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา 3 ชอง 

 - มีแปนพิมพและเมาส 
 - มีจอแสดงภาพ ไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย   
  (ตั้งจายจากเงินเงินอุดหนุนท่ัวไป) 



 

(ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร                                       
ณ วันท่ี  15  มีนาคม  2562) 

 

 

 

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน         จํานวน  51,000  บาท 
 

(๑) คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง  จํานวน  21,000  บาท  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง  ขนาด 

18,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 21,000.- บาท  ตั้งตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ป 2561  

(ตั้งจายจากเงินเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

(๒) คาจัดซ้ือตูเหล็ก  แบบ 2 บานเปด   จํานวน  20,000  บาท  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็ก  แบบ 2 บานเปด  จํานวน  4  ตู  

เปนเงิน 20,000.- บาท  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27  มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
และหนังสือหระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลงวันท่ี 24 
มกราคม 2561  ตั้ งตามราคาทองถ่ินเนื่องจากไม มี กําหนดไวใน
มาตรฐานครุภัณฑ  

(ตั้งจายจากเงินเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

(๓) คาจัดซ้ือตูเหล็กบานเล่ือนกระจก  ขนาด 4 ฟุต จํานวน  10,000  บาท  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กบานเลื่อนกระจก  ขนาด 4 ฟุต  

จํานวน  2  ตู  เปนเงิน 10,000.- บาท  ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27  มิถุนายน 
2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 
มีนาคม 2561 และหนังสือหระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561  ตั้งตามราคาทองถ่ินเนื่องจากไมมีกําหนดไว
ในมาตรฐานครุภัณฑ  

 (ตั้งจายจากเงินเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 
 
 

****************************** 

 



 

แผนงานการศึกษา 

 

รวมกองการศึกษา        ตั้งไว   7,724,675  บาท 

แผนงานการศึกษา        รวม 7,044,675  บาท 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา      รวม 7,044,675  บาท 

    งบบุคลากร         รวม 1,452,000  บาท 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)      จํานวน  1,452,000 บาท 

 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ       จํานวน    223,000 บาท  

เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาลสามัญและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 2 
อัตรา รวมตําแหนงวางตามแผนอัตรากําลัง 3 ปรายละเอียดดังนี้ 

- ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)  จํานวน 1 อัตรา 
- หัวหนาฝายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)  จํานวน 1 อัตรา 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทเงินประจําตําแหนงของหัวหนาฝายบริหารการศึกษา  จํานวน     20,000  บาท  

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองการศึกษา
เดือนละ 3,500 บาท  และหัวหนาฝายบริหารการศึกษาเดือนละ  1,500  
บาท  ตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 2 อัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

ประเภทเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล     จํานวน   849,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนให กับพนักงานครูเทศบาลและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานครูเทศบาล ตั้งจาย 12 เดือน 
จํานวน 3 อัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปรายละเอียดดังนี้ 

- ครู ตําแหนง คศ.1   จํานวน 3 อัตรา 
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง     จํานวน  216,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ท่ัวไป และเงินปรับปรุงประจําปตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา รวม
ตําแหนงวาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 



 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง    จํานวน   24,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปและเงินปรับปรุงประจําป ตั้งจาย 12 เดือน 
จํานวน 2 อัตรารวมตําแหนงวาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง (ผูชวยผูดูแลเดก็)   จํานวน  108,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ท่ัวไป และเงินปรับปรุงประจําป  ตั้งจาย  12  เดือน  จํานวน 1 อัตรา 
รวมตําแหนงวาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน) 
 

ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง (ผูชวยผูดูแลเด็ก)  จํานวน   12,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปและเงินปรับปรุงประจําป ตั้งจาย 12 เดือน 
จํานวน 1 อัตรารวมตําแหนงวาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน) 

 

    งบดําเนินการ        รวม 2,773,675  บาท 

หมวดคาตอบแทน        จํานวน     30,000   บาท 

ประเภทเงินชวยเหลอืการศึกษาบุตร          จํานวน     15,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานเทศบาล
และลูกจางประจําท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จํานวน      5,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานเทศบาล,ลูกจางประจํา
และพนักงานจางท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการและมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามระเบียบฯ กําหนด 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทคาเชาบาน      จํานวน   10,000  บาท 



 

เ พ่ื อ จ า ย เป น เ งิ น ส วั ส ดิ ก า ร ค า เช า บ า น ต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

     หมวดคาใชสอย        จํานวน  1,001,100  บาท 

ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ         จํานวน    350,000  บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในลักษณะตางๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการใน
ภารกิจหรือปฏิบัติงานของสวนการงานตาง ๆ   ของกองการศึกษา  และ
เปนคาจางเหมาแรงงาน   ลูกจางในสังกัดกองการศึกษาท่ีปฏิบัติหนาท่ี
งานตางๆ ในการศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาขวาง 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน   จํานวน    40,000  บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ของเทศบาลใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร 
รถยนต รถจักรยานยนต ครุภัณฑตาง ๆหรือทรัพยสินอ่ืนใด ท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของกองการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาขวาง 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

ประเภทรายจายท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ   
           จํานวน  611,100  บาท 

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

      เพ่ื อจ าย เป นค า ใช จ าย ในการเดิ นทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน ตาง ๆ คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนและเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559    

เปนเงิน    25,000   บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

         2.   คาใชจายในโครงการฝกอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลฯ 

      เพ่ือจายเปนคาดําเนินการและสนับสนุน  โครงการฝกอบรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ เป นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ  การ
ฝกอบรมของเจาหนาท่ีของทองถ่ิน พ.ศ.2557 



 

(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม 
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 28
หนาท่ี 122)     

 เปนเงิน    10,000  บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 3. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
      รวมเปนเงิน 462,000  บาท 

  3.1   คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
    เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลเขาขวาง จํานวน 245 วัน อัตราคนละ 20 บาท โดยจัดสรร
ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 70 คน (ยอดนักเรียน ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน 2562) (245x70x20) ตามหนังสือดวนท่ี ท่ี มท 0816.2/ว
3274   ลงวันท่ี 19  มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
(ยุทธศาสตรท่ี3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม 
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี  8  
หนาท่ี 113 )    

เปนเงิน   343,000   บาท 
            (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ) 

 

                 3.2  คาจัดการเรียนการสอน  
             เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) ในสังกัดเทศบาลตําบลเขาขวาง  อัตราคนละ 1,700 บาท/
ป โดยจัดสรรใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 70 คน (ยอดนักเรียน ณ 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2562) ตามหนังสือดวนท่ี ท่ี มท 0816.2/ว3274   
ลงวันท่ี 19  มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  (ยุทธศาสตรท่ี3 
การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี  20  หนาท่ี 118)         

เปนเงิน    119,000    บาท 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 4. คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก( ศพด.)  
        รวมเปนเงิน   79,100  บาท 



 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ( ศพด.) ในสังกัดเทศบาลตําบลเขาขวาง  โดยจัดสรร
ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  70  คน  ( ยอดนักเรียน  ณ วันท่ี  10  
มิถุนายน  2562  ) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ี ท่ี มท 
0816 .2 /ว3274    ล งวั น ท่ี  16   มิ ถุ น ายน  2562  และห นั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ี ท่ี มท 0893.3/ว1658   ลงวันท่ี 22 มีนาคม 
2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ี ท่ี มท 0816.2/ว3274   
ลงวัน ท่ี  19  มิ ถุนายน 2561   เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด ทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาและเงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ประจําปงบประมาณ 2562  
ตามรายการดังตอไปนี้ 
   4.1  คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ  200 บาท / คน /ป  
(ยุทธศาสตรท่ี  3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม 
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี  21  
หนาท่ี 119 ) 

เปนเงิน    14,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

   4.2  คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ  200 บาท / 
คน /ป  (ยุทธศาสตรท่ี  3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและ
คุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
ลําดับท่ี  22 หนาท่ี 119 ) 

   เปนเงิน    14,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

   4.3  คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ  300 บาท / 
คน /ป  (ยุทธศาสตรท่ี  3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและ
คุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
ลําดับท่ี  23 หนาท่ี 119 ) 

   เปนเงิน    21,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

        4.4 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  อัตราคนละ  430 บาท 
/ คน /ป  (ยุทธศาสตรท่ี  3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและ
คุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
ลําดับท่ี  24 หนาท่ี 120) 

   เปนเงิน    30,100  บาท 
    (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 



 

5.   คาใชจายในโครงการฝกอบรมสัมมนาผูดูแลเด็กเล็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาขวาง   

            เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็กเล็กสําหรับเปน
คาใชจายในการโครงการฝกอบรมสัมมนาผูดูแลเด็กเล็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาขวาง เปนไป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมแลการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557    เปนเงิน   15,000    บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

6.   คาใชจายในโครงการปฐมนิเทศผูปกครอง  ศูนยพัฒนา  -
เด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาขวางประจําป 2563 
      เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการปฐมนิเทศผูปกครองศูนยพัฒนา 
เด็ ก เล็ ก เท ศบ าลตํ าบ ล เขาขวางป ระจํ าป  2563  ตามระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมแลการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ. 2557 (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี  25 หนาท่ี 120)    

         เปนเงิน    5,000     บาท 

                          (ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

7.  คาใชจายในโครงการกิจกรรมเด็กนักเรียนและเยาวชนชวงวันหยุด 
         เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการกิจกรรมเด็กนักเรียนและ
เยาวชนชวงวันหยุด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 
2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ยุทธศาสตรท่ี3 การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม  ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน   
(พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี  26 หนาท่ี 121)    

   เปนเงิน   15,000    บาท 

  (ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

หมวดคาวสัด ุ            รวม   1,727,575 บาท 

ประเภทคาวสัดสุํานักงาน               จํานวน   100,000   บาท 
      (1) เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน 

กระดาษ ดินสอ ปากกา เปนตน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน ท่ี  มท  0808.2/ ว 1248  ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี  19 
มีนาคม  2561 และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว044 
ลงวันท่ี 24  มกราคม 2561     

     เปนเงิน   50,000  บาท 



 

      (ตั้งจายจากเงินรายได) 

      (2) เพ่ือใชจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสิ่งพิมพ เพ่ือจัดใหชุมชน
ตามท่ีอานหนังสือคาวารสาร หนังสือพิมพ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี  มท  0808.2/ ว 1248  ลงวันท่ี  27 
มิถุนายน  2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันท่ี  19 มีนาคม  2561 และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.2/ว044 ลงวันท่ี 24  มกราคม 2561      

เปนเงิน 50,000บาท   
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

 ประเภทคาวสัดุงานบานงานครัว     จํานวน    70,000  บาท 

เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ เชน       
ไมกวาด  ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน ถวย ชาม แกวน้ํา เปนตน  ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี  มท  0808.2/ ว 1248  
ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808 .2/ว 1536 ลงวัน ท่ี   19 มีนาคม  2561 และ  หนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว044 ลงวันท่ี 24  มกราคม 2561    

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทคาวสัดุยานพาหนะและขนสง     จํานวน     5,000   บาท 

เพ่ือใชจายในการจัด ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน        
หัวเทียน แบตเตอรี่ ยางรถยนต เปนตน ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี  มท  0808.2/ ว 1248  ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  
2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี  19 
มีนาคม  2561 และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว044 
ลงวันท่ี 24  มกราคม 2561    

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

ประเภทคาวสัดเุชื้อเพลิงและหลอลื่น       จํานวน    5,000  บาท 

เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   ตาง ๆ เชน 
น้ํามันเบนซิล น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง เปนตน ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี  มท  0808.2/ ว 1248        
ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808 .2/ว 1536 ลงวัน ท่ี   19 มีนาคม  2561 และ  หนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว044 ลงวันท่ี 24  มกราคม 2561    

(ตั้งจายจากเงินรายได) 



 

ประเภทคาวสัดุโฆษณาและเผยแพร     จํานวน    5,000   บาท 

เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน 
กระดาษเขียนโปสเตอร รูปสีหรือรูปขาวดําท่ีไดจากการลาง อัด ขยาย 
เปนตน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี  มท  
0808 .2 / ว  1248   ล งวั น ท่ี   27  มิ ถุ น ายน   2559   ห นั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี  19 มีนาคม  
2561 และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว044 ลงวันท่ี 
24  มกราคม 2561    

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

ประเภทคาวสัดุคอมพิวเตอร           จํานวน    50,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ 
กระดาษตอเนื่อง เมาสและอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี  มท  0808.2/ ว 1248        
ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808 .2/ว 1536 ลงวัน ท่ี   19 มีนาคม  2561 และ  หนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว044 ลงวันท่ี 24  มกราคม 2561    

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทคาวสัดุไฟฟาและวทิยุ      จํานวน      5,000  บาท 

เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ  รวมท้ังอะไหล ตาง 
ๆ ท่ีจําเปนตองใช  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน    
ท่ี  มท  0808.2/ ว 1248  ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี  19 มีนาคม  
2561 และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว044 ลงวันท่ี 
24  มกราคม 2561    

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทคาวัสดุกีฬา          จํานวน      50,000  บาท 

เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุกีฬา เพ่ือใหโรงเรียนชุมชนและ
เยาวชนในเขตเทศบาลตําบลเขาขวาง  ไวใชออกกําลังกายและเปนการ
สงเสริมการเลนกีฬา การใชเวลาวางใหเปนประโยชน ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี  มท  0808.2/ ว 1248  ลงวันท่ี  
27 มิถุนายน  2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/       
ว 1536 ลงวันท่ี  19 มีนาคม  2561 และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.2/ว044 ลงวันท่ี 24  มกราคม 2561    



 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทวัสดุกอสราง          จํานวน     10,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง  เชน  ปูน  ทราย  หิน 
กระเบื้อง สังกะสี เปนตนตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน ท่ี  มท  0808.2/ ว 1248  ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2559  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี  19 
มีนาคม  2561 และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว044 
ลงวันท่ี 24  มกราคม 2561    

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทคาอาหารเสริม (นม)      จํานวน   1,427,575  บาท 

  (1) คาอาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาขวาง   
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลเขาขวาง จํานวนนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 
จํานวน 70 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท   (70 x 7.37 x 260) ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.4/ว3274  ลงวันท่ี 19
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 
(ยุทธศาสตรท่ี3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม  
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี  9  
หนาท่ี 113           

 เปนเงิน    134,140     บาท 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

(2) คาอาหารเสริมนมโรงเรียนตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลเขาขวาง     
เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล 

(สพฐ.) 3 โรงเรียน เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหเด็กอนุบาล - 
ประถมศึกษาปท่ี 6 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0816.4/ว3274  ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน
นักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562  โดยแยกออกเปน  3 แหง ดังนี้ 

 1) โรงเรียนวัดนางแกว (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม  ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 – 2565) ลําดับท่ี  6  หนาท่ี 112)           



 

 2) โรงเรียนวัดโคกทอง (ยุทธศาสตรท่ี3 การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม  ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 – 2565) ลําดับท่ี  10  หนาท่ี 114)           
 3) โรงเรียนวัดชองพราน (ยุทธศาสตรท่ี3 การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม  ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.2561 – 2565)  ลําดับท่ี  2  หนาท่ี 110)           
(จํานวนนักเรียน 675x7.37x260 = 1,293,435 ) 

 เปนเงิน 1,293,435   บาท 

ท้ังนี้  จะเบิกจายไดตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม     
การปกครองทองถ่ิน   

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

หมวดสาธารณูปโภค        รวม 15,000   บาท 
ประเภทคาบรกิารทางดานโทรคมนาคม       จํานวน   15,000    บาท 

เพ่ือจายเปนคาบริการระบบ  Internet  ท่ีใชในกองการศึกษา
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  มท 0808.2/ 
ว 1846 ลงวันท่ี  12 กันยายน  2560และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  มท 0810.8/ว2217  ลงวันท่ี  19 ตุลาคม 2560 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

    งบเงินอุดหนุน 
    หมวดเงินอดุหนุน        รวม       2,775,000  บาท 

 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการอื่น     จํานวน   2,775,000  บาท 
(1) เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียน     จํานวน   2,700,000  บาท 

เพ่ื อจ ายเป น เงินสนับสนุน โครงการขอรับการสนับสนุ น
งบประมาณ  เพ่ือการประกอบอาหารกลางวันเด็กอนุบาล – ป.6  โดย
แยกออกเปน 3 แหง ดังนี้  

 1) โรงเรียนวัดนางแกว (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม  ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี  5  หนาท่ี 111) 
 2) โรงเรียนวัดโคกทอง (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม  ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน   
(พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี  11  หนาท่ี 114) 
 3) โรงเรียนวัดเขาชองพราน (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดาน
สงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม  ตามโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 1  หนาท่ี 109) 



 

(จํานวนนักเรียน 675x200x20 = 2,700,000) 
เปนเงิน 2,700,000 บาท 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

(2)   เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดนางแกว     จํานวน  75,000  บาท 
  

 2.1  โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานแนวคิดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           เพ่ือเปนเงินสนับสนุนโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม  ตามโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  ลําดับท่ี   17  หนาท่ี   117)  

              เปนเงิน 75,000 บาท 

     (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

    งบลงทุน 

    หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง     รวม        44,000   บาท 

 ประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน      จํานวน    44,000    บาท 
1.  จัดซ้ือตูเหล็กบานเล่ือนกระจก   ขนาด 4 ฟุต  

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กบานเลื่อนกระจก  ขนาด 4 ฟุต        
 ( ขนาด  121 X 41X87 ) จํานวน  2  ตู ใชในกองการศึกษา 
 ตั้งตามราคาทองถ่ินเนื่องจากไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ   

   เปนเงิน   8,000   บาท 
  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

2.   จัดซ้ือปมน้ําอัตโนมัติ    

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือปมน้ําอัตโนมัติ  จํานวน  1  ชุด ขนาด 400 
วัตต สําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาขวาง  ตั้งตามราคา
ทองถ่ินเนื่องจากไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ 

   เปนเงิน 15,000 บาท 

  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

3. จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง   
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง  ขนาด 

18,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2561  
   เปนเงิน 21,000 บาท 

 (ตั้งจายจากเงินเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 



 

 

****************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    รวม   680,000  บาท 

     งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น      รวม   370,000  บาท 

     งบดําเนินการ        รวม   370,000  บาท 

 หมวดคาใชสอย       รวม   370,000  บาท 

ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ  

         รวม   370,000  บาท 

(1) เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  จํานวน    30,000 บาท 

โครงการจัดงานฉลองวันลอยกระทง 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  
ประจําป 2562 โดยกิจกรรมการประกวดนางนพมาศและการจัดกีฬา
พ้ืนบานในงานประเพณีลอยกระทง เชน คาใชจายในการตกแตงสถานท่ี 
คาวัสดุอุปกรณ  คาจางทําของ คาใชจายในการประชาสัมพันธและ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและจําเปนตอการจัดงาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและคุณภาพสังคม  ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 
– 2565)  ลําดับท่ี   15  หนาท่ี  132 



 

(ตั้งจายจากเงินรายได)  
 

(2) เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีสงกรานต  จํานวน 100,000 บาท 

โครงการประเพณีสงกรานต 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการจัดงานประเพณีสงกรานต 
ประจําป 2561 และคาใชจายตาง ๆ เชน คาตกแตงสถานท่ี คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาของขวัญของรางวัล หรือเงิน
รางวัล คาใชจายในการประชาสัมพันธ คาใชจายในพิธีศาสนา และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและจําเปนในการจัดงาน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและคุณภาพสังคม  ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ (พ.ศ.2561 
– 2565)  ลําดับท่ี   14  หนาท่ี  132 

(ตั้งจายจากเงินรายได 100,000บาท) 
 

(3) เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณ ี   จํานวน 10,000 บาท 
 แหเทียนจํานําพรรษา 

 โครงการประเพณีแหเทียนพรรษา 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการจัดงานแหเทียนเขาพรรษา 
ประจําป 2561 เชน คาใชจายในพิธีศาสนา คาตอบแทนกรรมการ
อํานวยการและกรรมการตัดสิน คาอาหารเครื่องดื่ม คาจางทําตนเทียน 
คาตกแตงขบวนแหตนเทียน คาดอกไม  คาน้ําดื่มและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของและจําเปนในการ จัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2559 (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพ
สังคม  ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565)  ลําดับท่ี   
16  หนาท่ี  132 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

(4) เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเดก็ในเขตเทศบาล  จํานวน 230,000 บาท 

 โครงการจัดงานฉลองวันเดก็แหงชาต ิ

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ  ในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 
ประจําป 2563 เชน คาของขวัญของรางวัล วัสดุโฆษณาและเผยแพร  
คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและจําเปนในการจัด



 

งาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม  ตามโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565)  ลําดับท่ี   20 หนาท่ี  133 

 (ตั้งจายจากเงินรายได 130,000บาท) 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     100,000บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

งานกีฬาและนันทนาการ       รวม 310,000  บาท 

     งบดําเนินการ        รวม 130,000  บาท 

หมวดคาใชสอย       รวม 130,000  บาท 

ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ  
         รวม 130,000  บาท 

1. คาใชจายในโครงการแขงขันกีฬา “โพธารามคัพ”   
      เ พ่ื อ จ า ย เป น ค า ใช จ า ย ใน โค ร งก า ร แ ข ง ขั น กี ฬ า             

“โพธารามคัพ” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแข ง ขั น กีฬ าขององค ก รป กครองส วน ท อ ง ถ่ิ น  พ .ศ . 2559   
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม  
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  ลําดับท่ี   3  
หนาท่ี  124 

       เปนเงิน 50,000 บาท 
     (ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

2.  คาใชจายในโครงการ “ มหกรรมกีฬาสานสัมพันธชุมชน  
ทต. เขาขวาง ” 

      เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ “ มหกรรมกีฬาสาน
สัมพันธชุมชน ทต.เขาขวาง ” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา



 

เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
(ยุทธศาสตรท่ี3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม 
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 17 
หนาท่ี 132)    

       เปนเงิน 50,000 บาท 

       (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

         (3) คาใชจายในโครงการ “ แขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ ” 
      เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ“แขงขันกีฬาเทศบาล

สัมพันธ” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองส วนท อง ถ่ิน  พ .ศ . 2559  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 (ยุทธศาสตรท่ี3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 
2565)  ลําดับท่ี  5 หนาท่ี 125)          เปนเงิน 30,000 บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 งบเงินอุดหนุน        รวม    180,000  บาท 

 หมวดเงินอุดหนุน       รวม    180,000  บาท 

 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการอื่น     รวม    180,000  บาท 
 

(1)  เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดชองพราน     จํานวน  50,000  บาท 
   โครงการกีฬาตานยาเสพติด 

 เพ่ือจายเปนเงินสนับสนุน“โครงการกีฬาตานยาเสพติด”   
 (ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  
ลําดับท่ี  8  หนาท่ี  127  
    (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

 (2) เงินอุดหนุนโรงเรียนวดัโคกทอง     จํานวน  50,000  บาท 
   โครงการปองกันยาเสพตดิดวยกิจกรรมกีฬา  
  เพ่ือจายเปนเงินสนับสนุน“โครงการปองกันยาเสพติดดวยกิจกรรมกีฬา”   

(ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  ลําดับท่ี   
10  หนาท่ี  129)      

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 



 

 (3) เงินอุดหนุนโรงเรียนชองพรานวิทยา    จํานวน  70,000  บาท 
  โครงการแขงขันกีฬาภายในตอตานยาเสพตดิ 
            เพ่ือจายเปนเงินสนับสนุน“โครงการแขงขันกีฬาภายใน 
 ตอตานยาเสพติด” (ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

 และภูมิปญญาทองถ่ิน ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   
ลําดับท่ี   11  หนาท่ี  130)     
   (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

(4) เงินอุดหนุนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเทศบาลสมัพันธ   จํานวน  10,000  บาท 

      โครงการ “ กีฬาเทศบาลสัมพันธ ” 

    เพ่ือจายเปนเงินสนับสนุนเจาภาพการแขงขัน โครงการกีฬา
เทศบาลสัมพันธ ครั้งท่ี 21 (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 –2565) ลําดับท่ี 4 หนาท่ี 125)  

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

************************************* 



 
 

แผนงานสาธารณสุข 
 

รวมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม      รวม   6,499,000  บาท 

แผนงานสาธารณสุขฯ        ตั้งไว  1,594,400  บาท 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ      รวม   1,594,400  บาท 

     งบบุคลากร         รวม     657,000  บาท 

     หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)      จํานวน  657,000 บาท 

 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ    จํานวน  440,000 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญเงินเดือน และเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา รวม
ตําแหนงท่ีวาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป รายละเอียดดังนี้ 

- ผูอํานวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข)  จํานวน 1 อัตรา 
- เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง.     จํานวน 1 อัตรา 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

ประเภทเงินตาํแหนงของผูบริหาร      จํานวน  42,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงผูอํานวยการกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเดือนละ 3,500 บาท ท่ีมีสิทธิตามระเบียบฯ 
ตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง     จํานวน  175,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง

ท่ัวไป  และเงินปรับปรุงประจําป ตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา รวม
ตําแหนงวาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

  

     งบดําเนินการ        รวม    599,000  บาท 

หมวดคาตอบแทน       จํานวน  154,000  บาท 
 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 
 องคกรปกครองสวนทองถิน่ 
  เพ่ือจายเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป  จํานวน 144,000  บาท 
 เพ่ือสนับสนนุการปฏิบตัหินาที่ในการดแูลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง  
 โดยมนีักบริบาล จํานวน 2 คน คนละ 6,000 บาท/เดอืน 



 
 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน) 

 ประเภทเงินชวยเหลอืการศึกษาบุตร     จํานวน    5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล

และลูกจางประจําท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบกําหนด   
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จํานวน    5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานเทศบาล, ลูกจางประจํา

และพนักงานจางท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการและมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามระเบียบกําหนด 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 หมวดคาใชสอย       รวม     150,000  บาท 

 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ     จํานวน     5,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ   
คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจางเหมา
บริการ และรายจายอ่ืนเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการอ่ืนๆ  เปนตน  

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

ประเภทรายจายเพ่ือการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน   จํานวน     10,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินของ

เทศบาลใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร รถยนต 
รถจักรยานยนต ครุภัณฑตาง ๆ หรือทรัพยสินอ่ืนใดของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม  (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ     
          จํานวน  135,000 บาท 

1) เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลและลูกจาง เชน คาลงทะเบียน
ตางๆ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก ฯลฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
(ตั้งจายจากเงินรายได)         เปนเงิน  10,000  บาท 

2) เพ่ือจายเปนคาใชจ ายในการฝกอบรมโครงการตาง ๆ เก่ียวกับ
สาธารณสุข จํานวน  7  โครงการ   ดังนี้ 
(2.1)  โครงการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก   เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี ทองถ่ิน พ.ศ. 
2557   (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพ



 
 

สังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 1 
หนาท่ี 135)           เปนเงิน  20,000  บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

(2.2)  โครงการปองกันควบคุมโรคติดตอจากสัตวสูคน 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการปองกันควบคุมโรคติดตอจากสัตว

สูคน เชน โรคพิษสุนัขบา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561  (ยุทธศาสตรท่ี 
3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 2 หนาท่ี 136)  

            เปนเงิน  10,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

(2.3)  โครงการใหความรู ควบคุมปองกันการแพรระบาดของ
โรคติดตอตางๆ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการใหความรู การตรวจคัดกรอง
โรคและควบ คุมป อ ง กัน โรคติ ด ต อต า งๆ   เป น ไป ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาท่ี ทองถ่ิน พ.ศ. 2557   (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 10 หนาท่ี 140) 

      เปนเงิน  20,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

(2.4)  โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลเอดส 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลเอดส 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  (ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 7 หนาท่ี 138)  

             เปนเงิน 10,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

(2.5)  โครงการตรวจรักษาโรคท่ัวไปใหแกประชาชน  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการตรวจรักษาโรคท่ัวไปใหแก

ป ระช าช น  ใน วั น เฉ ลิ ม พ ระช น ม พ รรษ า   เป น ไป ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาท่ี ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 8 หนาท่ี 139)   

            เปนเงิน  20,000  บาท 



 
 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 

 

 

(2.6) โครงการอาหารสะอาดรสชาติอรอย 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย 

อบรมผู ประกอบการด านสุขาภิบาลอาหาร  เป น ไปตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาท่ี ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 9 หนาท่ี 139) 

          เปนเงิน 15,000 บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)    
 

   (2.7) โครงการควบคุม ปองกันและแกไข ปญหาโรคขาดสารไอโอดีน 
(โครงการตามพระราชดําริดานการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการควบคุม ปองกันและแกไข 
ปญหาโรคขาดสารไอโอดีน (โครงการตามพระราชดําริดานการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.5/1175 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2561  (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 13 หนาท่ี 142       
             เปนเงิน 30,000 บาท 
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน) 

หมวดคาวัสดุ        รวม     292,000  บาท 

 ประเภทวัสดุสํานักงาน       จํานวน   20,000  บาท 
เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน กระดาษ 

ดินสอ ปากกา เปนตน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ี  มท  0808 .2/ว1248 ลงวัน ท่ี  27  มิ ถุน ายน  2559  หนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 
มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทวัสดงุานบานงานครัว      จํานวน   2,000 บาท 



 
 

เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ เชน ไม
กวาด  ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน ถวย ชาม แกวน้ํา เปนตน ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง        จํานวน   5,000 บาท 
เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน หัว

เทียน แบตเตอรี่ ยางรถยนต เปนตน ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 
2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 
24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น         จํานวน   1,000 บาท 
เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   ตาง ๆ เชน 

น้ํามันเบนซิล น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง เปนตน ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทคาวสัดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย        จํานวน  200,000 บาท 
เพ่ือจายในการจัดซ้ือวัสดุเก่ียวกับเคมีภัณฑท่ีใชในการบําบัดน้ํา

เสียตาง ๆ  เชน  วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ยาคุมกําเนิดสุนัขและ
แมว มักเนเซียมซัลเฟต แมงกานีส น้ํากลั่น เฟอรัลซัลเฟต และอ่ืน ๆ 
เปนตน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/
ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0 8 0 8 .2 /ว 1 5 3 6  ล งวั น ท่ี  1 9  มี น าค ม  2 5 6 1  แ ล ะ ห นั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทคาวสัดเุครื่องแตงกาย        จํานวน  2,000 บาท 
เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือเครื่องแตงกาย   เชน  รองเทา  ถุงมือ

และอ่ืน ๆ สําหรับคนงานท่ีใชในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 
2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 



 
 

มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทคาวสัดุคอมพิวเตอร          จํานวน  30,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน หัวพิมพหรือ

แถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ 
กระดาษตอเนื่อง เมาสและอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร  ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว
1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

ประเภทคาวสัดุโฆษณาและเผยแพร         จํานวน  20,000 บาท 
เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน 

กระดาษเขียนโปสเตอร รูปสีหรือรูปขาวดําท่ีไดจากการลาง อัด ขยาย 
เปนตน  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 
0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี  มท 0808.2/ว1536 ลงวัน ท่ี  19 มีนาคม 2561 และหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทคาวสัดกุารเกษตร          จํานวน   2,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุการเกษตรตางๆ เพ่ือใชในการ

ปฏิบัติงาน เชน มีดดายหญา คราด กรรไกรตัดก่ิงไม  หรือตัดหญา หิน
ลับมีด ฯลฯ เปนตน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี 
ม ท  0 808 .2 /ว1248  ล งวั น ท่ี  2 7  มิ ถุ น ายน  2 559  ห นั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 
มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ          จํานวน   5,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุตางๆ เชน ฟวส เข็มขัด

วัดสายไฟ หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา เปนตน ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 



 
 

 ประเภทคาวัสดุอื่น ๆ            จํานวน   5,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 
2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 
24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 หมวดคาสาธารณูปโภค      รวม       3,000 บาท 

 ประเภทคาไปรษณยีโทรเลข      จํานวน    3,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาดวงตราไปรษณียโทรเลขและคาลงทะเบียนพัสดุ
ตาง ๆ ท่ีตองใชในการติดตอราชการ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ีมท 0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12 
กันยายน 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

งบเงินอุดหนุน        รวม       260,000  บาท 

  หมวดเงินอุดหนุน      รวม       260,000  บาท 

  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน     รวม    260,000  บาท 
  เงินอุดหนุนการดําเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดําริ 
 ดานสาธารณสุข 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนใหหมูบาน/ชุมชน
ภายในเขตเทศบาลตําบลเขาขวาง จํานวน 13 ชุมชน ๆ ละ 20,000 
บาท   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือของกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 
และหนังสือของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.5/ว 109 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2561 และหนังสือของกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2076 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 
2561  (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและ
คุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ลําดับท่ี 16 หนาท่ี 144)        
       เปนเงิน  260,000  บาท   

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

      งบลงทุน        รวม         78,000 บาท 



 
 

      หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง     จํานวน     78,000 บาท 

  ประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน     จํานวน     19,000 บาท 
1. จัดซ้ือเกาอ้ีในการปฏิบัติงานราชการภายในสํานักงาน   

  เพ่ือดําเนินการจัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับใชในการปฏิบัติงาน 
  ราชการภายในสํานักงาน  จํานวน 2 ตัวๆ ละ 3,000.-บาท 
  (ตั้งจากราคาทองถ่ินเนื่องจากไมไดกําหนดไวในมาตรฐาน 

ครุภณัฑ)    เปนเงิน  6,000 บาท 
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

2. จัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารขนาด 5 ฟุต ประตูบานเล่ือนกระจก  
เพ่ือดําเนินการจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 5 ฟุต  
ประตูบานเลื่อนกระจก สําหรับใชในการปฏิบัติงานราชการ 

  ภายในสํานักงาน  จํานวน 1 ตู 
  (ตั้งจากราคาทองถ่ินเนื่องจากไมไดกําหนดไวในมาตรฐาน 

ครุภณัฑ)    เปนเงิน 6,500 บาท 
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

3. จัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารขนาด 5 ฟุต ประตูบานเล่ือนทึบ  
เพ่ือดําเนินการจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 5 ฟุต  
ประตูบานเลื่อนทึบ สําหรับใชในการปฏิบัติงานราชการ 

  ภายในสํานักงาน  จํานวน 1 ตู 
  (ตั้งจากราคาทองถ่ินเนื่องจากไมไดกําหนดไวในมาตรฐาน 

ครุภณัฑ)    เปนเงิน 6,500 บาท 
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

           ประเภทครุภัณฑการเกษตร      จํานวน  59,000  บาท 

      (1) การจัดซ้ือเครื่องพนหมอกควัน  1  เครื่อง   จํานวน   59,000  บาท 

   โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  - ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง 
  - ถังบรรจุน้ํานาไมนอยกวา  6 ลิตร   
  - กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา  25 แรงมา  
 (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ธันวาคม  2561)  
 (สามารถปรับเปลี่ยนไดตามราคามาตรฐาน ณ ปปจจุบัน 
 ท่ีไดรับการอนุมัติจัดซ้ือ) 
  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 
 

****************************** 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงานเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุข) 

 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล      รวม    4,905,000  บาท 

งบบุคลากร         รวม    1,577,000  บาท 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)      จํานวน 1,577,000 บาท 

 ประเภทคาจางลกูจางประจํา      จํานวน    963,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจําและเงินปรับปรุง

ประจําป ตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
รายละเอียดดังนี้ 

- เจาพนักงานสุขาภิบาล   จํานวน 1 อัตรา 
- คนงานประจํารถขยะ    จํานวน 3 อัตรา 
 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง     จํานวน    550,000  บาท 
เพ่ื อจ าย เป นค าจ างพนักงานจ างและพนั กงานจ างท่ั วไป           

เงินปรับปรุงประจําป  ตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 4 อัตรา รวมตําแหนงวาง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง    จํานวน     64,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจางตาม

ภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป และเงินปรับปรุงประจําป  ตั้งจาย 12 
เดือน จํานวน 4 อัตรา รวมตําแหนงวาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

     งบดําเนินการ        รวม   2,680,000 บาท 

 หมวดคาตอบแทน       จํานวน  105,000 บาท 



 
 

 ประเภทเงินชวยเหลอืการศึกษาบุตร     จํานวน    5,000 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานเทศบาล 

และลูกจางประจําท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จํานวน  100,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานเทศบาล,ลูกจางประจําและ

พนักงานจางท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการและมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามระเบียบกําหนด   

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 หมวดคาใชสอย       รวม  1,895,000 บาท 

ประเภทรายจายเพ่ือการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน   จํานวน 130,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน

ของเทศบาลใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร 
รถยนตบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต ครุภัณฑตาง ๆ หรือทรัพยสินอ่ืนใด
ของกองสาธารณสุขฯ  

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ     จํานวน 1,700,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือคา

โฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจางเหมา
บริการ คาจางเหมาบริการกําจัดขยะมูลฝอย คาเชาสถานท่ีในการกําจัด
ขยะมูลฝอยและรายจายอ่ืนๆเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการอ่ืนๆ เปนตน 

(ตั้งจายจากเงินรายได  1,200,000    บาท) 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   500,000    บาท) 

 

 ประเภทรายจายท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ  ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ     
          จํานวน       65,000 บาท  

(1 ) เพ่ื อจ าย เป นค าใช จ าย ในการเดิ นทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลและลูกจาง 
เชน คาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก ฯลฯ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2559  

             เปนเงิน 5,000 บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 



 
 

(2) โครงการดานการจัดการจากแหลงกําเนิดการกระตุน
จิตสํานึกในการจัดการขยะ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายการดําเนินงานโครงการเก่ียวกับการ
รณรงค คัดแยกขยะ การจัดการขยะ ในชุมชน บ าน โรงเรียน วัด        
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ีมท 0810.5/ว 627 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 
2561  (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพ
สังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี  
1 หนาท่ี 145)                                เปนเงิน 30,000 บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 

(3) โครงการรักษน้ํา รักษคลอง 
เพ่ือจายเปนคาใชจายการดําเนินงานโครงการเก่ียวกับการ

ดําเนินการในโครงการฯ ในชุมชน  ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2560 

(ยุทธศาสตร ท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม        
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 3 หนาท่ี 
150)                    เปนเงิน  30,000  บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

หมวดคาวัสดุ        รวม    680,000    บาท 

ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง       จํานวน     80,000  บาท 
เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน หัว

เทียน แบตเตอรี่ ยางรถยนต เปนตน ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 
2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 
24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทคาวสัดเุชื้อเพลิงและหลอลื่น         จํานวน   400,000 บาท 
เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   ตาง ๆ เชน 

น้ํามันเบนซิล น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง เปนตน ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536    



 
 

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทวัสดงุานบานงานครัว       จํานวน  150,000 บาท 
เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ เชน ไม

กวาด  ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน ถวย ชาม แกวน้ํา ถังขยะ เปนตน ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว
1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได   100,000  บาท) 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   50,000  บาท) 

 

 

 ประเภทคาวสัดกุารเกษตร          จํานวน 20,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุการเกษตรตางๆ เพ่ือใชในการ

ปฏิบัติงาน เชน มีดดายหญา คราด กรรไกรตัดก่ิงไม  หรือตัดหญา หิน
ลับมีด ฯลฯ เปนตน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี 
ม ท  0 808 .2 /ว1248  ล งวั น ท่ี  2 7  มิ ถุ น ายน  2 559  ห นั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 
มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทคาวสัดเุครื่องแตงกาย        จํานวน  25,000 บาท 
เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือเครื่องแตงกาย   เชน  รองเทาถุงมือ

และอ่ืน ๆ สําหรับคนงานท่ีใชในการปฏิบัติงานกําจัดขยะมูลฝอย
ปรับปรุงภูมิทัศน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 
0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี  มท 0808.2/ว1536 ลงวัน ท่ี  19 มีนาคม 2561 และหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทคาวสัดกุอสราง       จํานวน    5,000 บาท 
เพ่ือจายเปนจัดซ้ือวัสดุกอสรางตาง ๆ  ตามหนงัสือกรมสงเสริม

การปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 
2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 
มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 



 
 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบลงทุน         รวม    648,000 บาท 
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง     รวม     648,000 บาท 
ประเภทคาท่ีดินและสิ่งกอสราง      รวม     648,000 บาท 

 (1) โครงการขุดลอกคลอง บริเวณชุมชนบานโรงนาคพัฒนา  จํานวน  491,000 บาท 
หมู 3 ตําบลนางแกว อ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี 
  เพ่ือจายในโครงการขุดลอกคลองบริเวณชุมชนบานโรงนาค
พัฒนา หมู 3 ตําบลนางแกว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีปริมาณงานขุด
ลอก ขนาดกวางบนเฉลี่ย 8.40 - 25.80  เมตร ขนาดกวางลางเฉลี่ย      
6.58 - 24.19 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวประมาณ 1,980 เมตร 
หรือมีปริมาตรขุดลอกรวมท้ังสิ้นไมนอยกวา 13,007 ลูกบาศกเมตร 
(ตามรูปแบบและรายละเอียด ท่ี เทศบาล กําหนด ) พรอมป าย
ประชาสัม พันธ โครงการ  เป น ไปตามพระราชบัญ ญั ติ เทศบาล          
พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
ลําดับท่ี 1 หนา 148) 

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

(2) โครงการขุดลอกคลองตาเซาะ หมูท่ี 2 ตําบลเตาปูน    จํานวน   66,000 บาท 
      อ. โพธาราม จ. ราชบุร ี
  เพ่ือจายในโครงการขุดลอกคลองตาเซาะ หมูท่ี 2 ตําบลเตาปูน 
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีปริมาณงานขุดลอก ขนาดกวางบนเฉลี่ย 
7.70 - 9.20 เมตร ขนาดกวางลางเฉลี่ย 5.64 - 6.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 



 
 

0.50 เมตร ยาวประมาณ 460 เมตร หรือมีปริมาตรขุดลอกรวมท้ังสิ้นไม
นอยกวา 1,706 ลูกบาศกเมตร (ตามรูปแบบและรายละเอียดท่ีเทศบาล
กําหนด) เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  (ยุทธศาสตรท่ี 
4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามโครงการใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 1 หนา 148) 

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

(3) โครงการขุดลอกคลองประปาชองพราน หมู 2       จํานวน   91,000 บาท 
 ตําบลเตาปูน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี
  เพ่ือจายในโครงการขุดลอกคลองประปาชองพราน หมู 2      
ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีประมาณงานขุดลอก ขนาดกวาง
บนเฉลี่ย 6.00 -8.54 เมตร ขนาดกวางลางเฉลี่ย 3.80 - 7.25 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวประมาณ 630 เมตร หรือมีปริมาตรขุดลอกรวม
ท้ังสิ้นไมนอยกวา 2,336 ลูกบาศกเมตร (ตามรูปแบบและรายละเอียดท่ี
เทศบาลกําหนด)  เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   
(ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตาม
โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี 1 หนา 
148) 

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  



 

แผนงานเคหะและชุมชน (กองชาง) 

 

รวมกองชาง               รวม    8,046,500   บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน             รวม    4,399,500   บาท 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม    4,049,500  บาท 

งบบุคลากร รวม    1,906,000  บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) จํานวน 1,906,000 บาท 

ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน    950,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาลสามัญและเงิน        
ปรับปรุงประจําปของพนักงานเทศบาล ตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 4 
อัตรา รวมตําแหนงวาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป รายละเอียดดังนี้ 

- ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง)  จํานวน 1 อัตรา 
- นายชางโยธา ปง./ชง.     จํานวน 2 อัตรา 
- นายชางไฟฟา ปง./ชง.    จํานวน 1 อัตรา 
- เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง.    จํานวน 1 อัตรา 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทเงินประจําตําแหนงของของผูบริหาร จํานวน    42,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกอง/หัวหนา
สวน / หัวหนากอง ใหแก พนักงานเทศบาล เดือนละ  3,500.-  บาท  ตั้ง
จาย 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

(ตั้งจายจากเงินรายได)  

 

 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง            จํานวน  830,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ท่ัวไปเงินปรับปรุงประจําป ตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 7 อัตรา ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป 

(ตั้งจายจากเงินรายได)  

 

 ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง    จํานวน    84,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจาง-ตาม
ภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  และเงินปรับปรุงประจําป  ตั้งจาย 12 
เดือน จํานวน 6 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 



 

        งบดําเนินการ        รวม   2,041,000  บาท   

 หมวดคาตอบแทน        รวม       95,000  บาท 

 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร     จํานวน    30,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก  พนักงาน 
เทศบาล,ลูกจางและครอบครัว ตามระเบียบ ฯ   

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

ประเภทคาเชาบาน       จํานวน   60,000  บาท     

เ พ่ื อ จ า ย เป น เ งิ น ส วั ส ดิ ก า ร ค า เช า บ า น ต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จํานวน     5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานเทศบาล, ลูกจางประจํา
และพนักงานจางท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบั ติ
ราชการหรือวันหยุดราชการและมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามระเบียบ
และหลักเกณฑกําหนด 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 หมวดคาใชสอย       รวม     1,030,000  บาท 

ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ             จํานวน    450,000  บาท  

เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ   
คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจางเหมา
บริการ และรายจายอ่ืนเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการอ่ืนๆ  

(ตั้งจายจากเงินรายได)  

 

 ประเภทรายจายท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ      
          จํานวน     30,000  บาท     

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียนตาง ๆ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   
คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและลูกจางอ่ืน ๆ ท่ี
จําเปนและเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

          เปนเงิน  30,000  บาท 



 

(ตั้งจายจากเงินรายได)  

 

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน              จํานวน   550,000 บาท 

1) เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินของกองช างใหสามารถใช งานไดตามปกติ  เชน  เครื่อง
คอมพิวเตอร รถยนต รถจักรยานยนต ครุภัณฑตาง ๆ หรือทรัพยสินอ่ืนใด
ของกองชาง      

        เปนเงิน  50,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)   
 

2) เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ประเภทสาธารณูปโภค ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก 
เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ เปนตน      

                 เปนเงิน  500,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได       300,000  บาท)   

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน     200,000  บาท) 

 

 หมวดคาวัสดุ        รวม      895,000  บาท  

          ประเภทคาวัสดุสาํนักงาน            จํานวน     30,000  บาท  

เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน กระดาษ 
ดินสอ ปากกา เปนตน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ี  มท  0808 .2/ว1248 ลงวัน ท่ี  27  มิ ถุน ายน  2559 หนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 
มกราคม 2561 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 
 

 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร      จํานวน     40,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ 
กระดาษตอเนื่อง เมาสและอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร  ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว
1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

(ตั้งจายจากเงินรายได)   



 

 
 
 

 

       ประเภทคาวสัดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น    จํานวน   80,000  บาท 

เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   ตาง ๆ เชน 
น้ํามันเบนซิล น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง เปนตน ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได)   

 

           ประเภทคาวัสดกุอสราง      จํานวน  700,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง  เชน  ปูน  ทราย  หิน 
กระเบื้อง สังกะสี เปนตน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 
มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได  300,000    บาท) 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 400,000    บาท) 
 

ประเภทคาวสัดุยานพาหนะและขนสง     จํานวน    30,000  บาท 

เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน หัว
เทียน แบตเตอรี่ ยางรถยนต เปนตน ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 
2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 
24 มกราคม 2561 

  (ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

 ประเภทคาวสัดกุารเกษตร          จํานวน      5,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุการเกษตรตางๆ เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงาน เชน มีดดายหญา คราด กรรไกรตัดก่ิงไม  หรือตัดหญา หิน
ลับมีด ฯลฯ เปนตน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี 
ม ท  0 808 .2 /ว1248  ล งวั น ท่ี  2 7  มิ ถุ น าย น  2559  ห นั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 



 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 
มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 
 

 ประเภทวัสดุอื่น ๆ                จํานวน   10,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 
2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 
24 มกราคม 2561 

(ตั้งจายจากเงินรายได)   

 

 หมวดคาสาธารณูปโภค        รวม    21,000  บาท 

       ประเภทคาไปรษณยีโทรเลข      จํานวน  1,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาดวงตราไปรษณียโทรเลขและคาลงทะเบียนพัสดุ
ตางๆ ท่ีตองใชในการติดตอราชการ   ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ีมท 0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12 
กันยายน 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217  ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 

(ตั้งจายจากเงินรายได)   
 

   ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม     จํานวน  20,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต คาติดตั้ง
ระบบสายเคเบิ้ลภายในกองชาง และคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช
บริการดานโทรคมนาคม  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ีมท 0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 
และหนั งสือกรมส งเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ด วน ท่ีสุด  ท่ี          
มท 0810.8/ว 2217  ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 

(ตั้งจายจากเงินรายได)   

 
 

งบลงทุน         รวม   102,500  บาท 

 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง     รวม   102,500  บาท 

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน      รวม   102,500  บาท 
1. จัดซ้ือถังน้ําแบบสแตนเลส                       



 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือถังน้ําแบบสแตนเลส ขนาดบรรจุ 2,000  
     ลิตร จํานวน 2 ถัง (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2561) 

เปนเงิน  30,000   บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)   

 
 
2. จัดซ้ือปมน้ําอัตโนมัติ                             

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือปมน้ําอัตโนมัติ ขนาด 200 วัตต เขา 1 นิ้ว 
ออก 1 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง (ตั้งตามราคาทองถ่ิน เนื่องจากไมมีกําหนด
ไวในมาตรฐานครุภัณฑ)   

เปนเงิน    8,500   บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)   

 
3. จัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร                       

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ชนิด 2 
บาน จํานวน 6 ตู  (ตั้งตามราคาทองถ่ิน เนื่องจากไมมีกําหนดไวใน
มาตรฐานครุภัณฑ) 

เปนเงิน    27,000   บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)   

 
4. จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ                        

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติดผนัง         
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง (ต้ังตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2561) 

เปนเงิน    28,000   บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)   

 
5. จัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับผูอํานวยการกองชาง                       
  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับผอ.กองชางแบบลอเลื่อนมี
พนักพิงพรอมท่ีวางแขน จํานวน 1 ตัว (ตั้งตามราคาทองถ่ิน เนื่องจากไมมี
กําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ)  

 เปนเงิน    9,000   บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)   

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

งานไฟฟาและถนน        รวม    350,000  บาท 

    งบดําเนินการ        รวม 150,000  บาท 

 หมวดคาวัสดุ        รวม 150,000  บาท 

 ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ      จํานวน  150,000  บาท 

เพ่ือจายในการจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุตาง ๆ   ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

 ( ตั้งจายจากเงินรายได)  

 

 

 งบลงทุน                    รวม  200,000  บาท 

 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง                รวม  200,000  บาท 

 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ  จํานวน  200,000  บาท 

1. จัดซ้ือโคมไฟถนนชนิด LED 

เพ่ือจัดซ้ือโคมไฟถนนชนิด LED (ขนาด 60 w – 100 w) 

เพ่ือติดตั้งภายในเขตเทศบาลตําบลเขาขวาง ตามรูปแบบและจํานวน 
ท่ีเทศบาลกําหนด  (ตั้งตามราคาทองถ่ิน เนื่องจากไมมีกําหนดไวใน
มาตรฐานครุภัณฑ) 

  ( ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

****************************** 

 

 



 

 

 

 

 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (กองชาง) 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา             รวม  3,647,000  บาท 

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน รวม  3,647,000  บาท 

งบลงทุน                 รวม   3,647,000 บาท 

 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง             รวม   3,647,000 บาท 

 ประเภทคาท่ีดินและส่ิงกอสราง จํานวน  3,647,000   บาท 

1. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต  
(Asphalt Concrete) บริเวณถนนสายซอยประชาอุทิศ  
ชุมชนเขาดิน ม.1 ต.นางแกว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

เพ่ือจายในโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt 
Concrete) บริ เวณถนนสายซอยประชาอุทิศ ชุมชนเขาดิน ม.1         
ต.นางแกว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีขนาดกวางประมาณ 3 เมตร 
ยาวประมาณ 520 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีเสริมผิวจราจรแอสฟลต
คอนกรีตรวมไมนอยกวา 1,560 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการตามแบบเทศบาลฯ กําหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตามโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี  8  หนาท่ี 72)    
       เปนเงิน 499,000  บาท 

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

2 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต  
(Asphalt Concrete) บริเวณถนนสายขางศาลาประชาคม (เกา)  
ชุมชนบานนางแกว ม.3 ต.นางแกว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

เพ่ือจายในโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt 
Concrete) บริเวณถนนสายขางศาลาประชาคม (เกา) ชุมชนนางแกว  
ม.3 ต.นางแกว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  โดยมีขนาดกวางประมาณ 3 
เมตร ยาวประมาณ 520 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีเสริมผิวจราจรแอสฟลต
คอนกรีตรวมไมนอยกวา 1,560 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธ



 

โครงการตามแบบเทศบาลฯ กําหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตามโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี  8  หนาท่ี 72)    
       เปนเงิน 499,000  บาท 

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

3. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต  
(Asphalt Concrete) บริเวณถนนสายขางบานสมพรโภชนา  
ชุมชนพัฒนาโรงนาค ม. 3 ต.นางแกว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

เพ่ือจายในโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt 
Concrete) บริเวณถนนสายขางบานสมพรโภชนา ชุมชนโรงนาค  ม.3 
ต.นางแกว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  โดยมีขนาดกวางประมาณ  3 เมตร 
ยาวประมาณ 520 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีเสริมผิวจราจรแอสฟลต
คอนกรีตรวมไมนอยกวา 1,560 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการตามแบบเทศบาลฯ กําหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตามโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี  8  หนาท่ี 72)    
       เปนเงิน 499,000  บาท 

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

4. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต  
(Asphalt Concrete) บริเวณถนนสายแตรวง ชุมชนบานดอนเจริญ 
ม.4 ต.นางแกว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

เพ่ือจายในโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt 
Concrete) บริเวณถนนสายแตรวง ชุมชนดอนเจริญ ม.4 ต.นางแกว   
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  โดยมีขนาดกวางประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 
520 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีเสริมผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีตรวมไมนอย
กวา 1,560 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบ
เทศบาลฯ กําหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
(ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานของสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 
2565) ลําดับท่ี  8  หนาท่ี 72)    
       เปนเงิน 499,000  บาท 

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 
5. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต  
(Asphalt Concrete) บริเวณถนนสายศาลาประชาคม  



 

ชุมชนบานขุยจาม ม.7 ต.นางแกว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  
เพ่ือจายในโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt 

Concrete) บริ เวณถนนสายศาลาประชาคม ชุมชนขุยจาม ม.7         
ต.นางแกว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  โดยมีขนาดกวางประมาณ 3 เมตร 
ยาวประมาณ 445 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีเสริมผิวจราจรแอสฟลต
คอนกรีตรวมไมนอยกวา 1,335 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการตามแบบเทศบาลฯ กําหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติ 

 
เทศบาล พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตามโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี  8  หนาท่ี 72)    
       เปนเงิน 428,000  บาท 

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

6.  โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต  
  (Asphalt Concrete) บริเวณถนนสายบานโรงงานกระเปา  
  ชุมชนบานขุยจาม ม. 7 ต.นางแกว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

เพ่ือจายในโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt 
Concrete) บริเวณถนนสายบานโรงงานกระเปา ชุมชนขุยจาม  ม.7    
ต.นางแกว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  โดยมีขนาดกวางประมาณ 3 เมตร 
ยาวประมาณ 520 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีเสริมผิวจราจรแอสฟลต
คอนกรีตรวมไมนอยกวา 1,560 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการตามแบบเทศบาลฯ กําหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตามโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี  8  หนาท่ี 72)    
       เปนเงิน 499,000  บาท 

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

7.  โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต  
(Asphalt Concrete) บริเวณถนนสายบานนายสนั่น บุญคุม 
ชุมชนบานขุยจาม ม. 7 ต.นางแกว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

เพ่ือจายในโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt 
Concrete) บริเวณถนนสายบานนายสนั่น บุญคุม ชุมชนขุยจาม ม.7  
ต.นางแกว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  โดยมีขนาดกวางประมาณ   3.50  
เมตร ยาวประมาณ 255 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีเสริมผิวจราจรแอสฟลต
คอน กรี ต รวม ไม น อ ยกว า  892 .50   ต ารางเมตร  พ ร อมป าย
ประชาสัมพันธโครงการตามแบบเทศบาลฯ กําหนด เปนไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดาน



 

โครงสรางพ้ืนฐานของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตามโครงการใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับท่ี  8  หนาท่ี 72)    
       เปนเงิน 283,000  บาท 

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

 

 

 

 

 

8.  โครงการบํารุงรักษาทอเมนจายน้ําประปา บริเวณหมู 2  
ตําบลเตาปูน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

เพ่ือจายในโครงการบํารุงรักษาขยายทอเมนจายน้ําระบบ
ประปา บริเวณหมู 2 ตําบลเตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  โดยมีขนาด
เสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว ยาวประมาณ 2,000 เมตร ตามแบบเทศบาลฯ 
กําหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตรท่ี 
1  ก าร พั ฒ นาด าน โค รงสร าง พ้ื น ฐาน ของสาธารณู ป โภ คและ
สาธารณูปการ ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
ลําดับท่ี  14  หนาท่ี 78)    
       เปนเงิน 441,000  บาท 

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 
 
 

  ******************************************** 



20,000

40,000

55,000

175,000

60,000

220,000

10,038,000

10,000

610,000

519,105

2,112,000

180,000

1,440,000

207,360207,360

180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

1,440,000

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที�
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เบี�ยยังชีพคนพิการ 2,112,000

สํารองจ่าย 519,105

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น 
(กบท.)

610,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี�ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,038,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 220,000

เบี�ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

175,000

แผนงานบริหารงาน
ทั�วไป รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับจราจร 40,000

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท)

55,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน



แผนงานบริหารงาน
ทั�วไป รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

725,760

180,000

1,380,000 175,000 324,000 3,809,000

151,200

148,000 36,000 294,900

950,000 440,000 1,072,000 7,685,000

963,000 1,981,800

42,000 42,000 20,000 347,200

35,000 5,000 15,000 105,000

2,000

144,000 164,000

60,000 10,000 200,000

105,000 5,000 5,000 130,000

2,150,000 5,000 350,000 3,255,000

35,000

15,000

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 350,000 400,000

รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและ
พิธีการ

35,000

ค่าเช่าบ้าน 130,000

30,000 20,000

ค่าเบี�ยประชุม 2,000

50,900

เงินเดือนพนักงาน 362,000 4,861,000

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

20,000

180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 450,000 1,480,000

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 151,200

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

243,000 775,800

เงินประจําตําแหน่ง 243,200

60,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760

งบบุคลากร

 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา



แผนงานบริหารงาน
ทั�วไป รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

15,000

600,000

79,100 79,100

35,000 10,000 25,000 160,000

30,000 30,000

50,000 50,000

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน

10,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ 
"มหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์
ชุมชน ทต.เขาขวาง"

10,000 80,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ "แข่งขัน
กีฬาเทศบาลสัมพันธ"์

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติ
ราชการที�ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื�นๆ

600,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) เช่น ค่าหนังสือ ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื�องแบบนักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการ
เลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลและ
ผู้บริหารงานเทศบาล 
(นายกเทศมนตรี) เทศบาลตําบล
เขาขวาง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ



แผนงานบริหารงาน
ทั�วไป รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

130,000

15,000 15,000

50,000 50,000

10,000

30,000 30,000

20,000 20,000

230,000 230,000

30,000 30,000

200,000

15,000

300,000
โครงการจัดทําแผนที�ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

300,000

โครงการจัดทําแผนชุมชน 15,000

โครงการจัดงานวันสําคัญทาง
ราชการ

200,000

โครงการจัดงานฉลองวันลอย
กระทง

โครงการจัดงานฉลองวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

โครงการควบคุม ป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน

โครงการครอบครัวอบอุ่น
ต้นทุนสังคมดีชีวีมีสุข

10,000

โครงการแข่งขันนกีฬาโพ
ธารามคัพ

โครงการกิจกรรมเด็กนักเรียน
และเยาวชนช่วงวันหยุด

ค่าบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์ที�ใช้ในงาน
ทะเบียนราษฎร

130,000



แผนงานบริหารงาน
ทั�วไป รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

30,000 30,000

20,000 20,000

20,000

5,000 5,000

30,000

100,000 100,000

10,000 10,000

40,000

10,000 10,000

10,000

10,000

15,000 15,000
โครงการผึกอบรมสัมมนาผู้ดูแล
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเขาขวาง

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและ
สตรี และบุคคลในครอบครัว

10,000

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรี
และเด็กจังหวัดราชบุรี

10,000

โครงการป้องกันโรคติดต่อจาก
สัตว์สู่คน

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที�อยู่
อาศัยให้ผู้พิการ

40,000

โครงการประเพณีแห่เทียน
พรรษา

โครงการประเพณีสงกรานต์

โครงการประชาคมท้องถิ�น 30,000

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเขาขวาง ประจําปี พ.ศ. 
2563

โครงการบริการประชาชนการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลต่างๆ

20,000

โครงการตรวจรักษาโรคทั�วไป
ให้แก่ประชาชน

โครงการด้านการจัดการ
แหล่งกําเนิดการกระตุ้น
จิตสํานึกในการจัดการขยะ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน



แผนงานบริหารงาน
ทั�วไป รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

10,000 10,000

300,000

30,000

20,000

10,000

20,000

10,000 10,000

30,000 30,000

15,000

20,000

462,000 462,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

20,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการ
ท่องเที�ยว

15,000

โครงการรักษ์นํ�า รักษ์คลอง

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลเอดส์

โครงการเพื�อช่วยเหลือ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
เขาขวาง

20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา
และคณะกรรมการชุมชน

10,000

โครงการพัฒนาประชาธิปไตย
และพัฒนาระบบการเลือกตั�งฯ

20,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ 30,000

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
สมาชิกเทศบาลคณะกรรมการ
ชุมชนและผู้ปฏิบัติการอันเป็น 
ประโยชน์กับเทศบาลตําบลเขา
ขวาง

300,000

โครงการฝึกอบรมจริยธรรมเด็ก
เยาวชนในเขตเทศบาลฯ



แผนงานบริหารงาน
ทั�วไป รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

30,000

20,000

20,000 20,000

197,000

30,000

15,000 15,000

30,000

680,000 10,000 40,000 1,050,000

25,000 2,000 47,000

110,000 5,000 5,000 260,000

40,000 30,000 50,000 340,000200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 40,000

วัสดุเครื�องแต่งกาย 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 170,000

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการเพิ�มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนและการ
พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการของอปท. อ.โพธาราม 
จ.ราชบุรี

30,000

โครงการอาหารสะอาดรสชาติ
อร่อย

โครงการอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.
พร.)

30,000

โครงการอบรมสัมมนา คณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานและลูกจ้างฯ

197,000

โครงการให้ความรู้ควบคุม
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อต่างๆ

โครงการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่
ใส่ใจสุขภาพ

20,000

โครงการสรรหาคณะกรรมการ
ชุมชน จํานวน 13 ชุมชน ใน
เขตเทศบาล

30,000



แผนงานบริหารงาน
ทั�วไป รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

150,000 5,000 5,000 180,000

480,000 1,000 5,000 816,000

50,000 50,000

50,000

150,000 2,000 70,000 292,000

200,000 200,000

1,427,575 1,427,575

25,000 2,000 27,000

705,000 10,000 725,000

20,000 5,000 50,000

30,000 20,000 100,000 400,000

10,000 5,000 40,000

20,000 15,000 130,000

50,000

500,000

1,000 3,000 19,000

50,00050,000

ค่าสาธารณูปโภค

50,000

ค่าบริการสื�อสารและ
โทรคมนาคม

ค่าไฟฟ้า

20,000 230,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์

วัสดุอื�น 5,000 20,000

500,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000

95,000

ค่านํ�าประปา ค่านํ�าบาดาล

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วัสดุก่อสร้าง 10,000

วัสดุการเกษตร

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 60,000

180,000

วัสดุกีฬา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 150,000

วัสดุเครื�องดับเพลิง 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุสํานักงาน



แผนงานบริหารงาน
ทั�วไป รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

20,000

10,000

22,000

2,600

2,500

6,000 6,000

15,000

9,000 9,000

28,000 28,000

21,000 21,000

21,000

28,000

27,000 27,000

6,500 6,500

6,500 6,500

8,000 8,000
จัดซื�อตู้เหล็กบานเลื�อนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต

จัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 5 ฟุต 
ประตูบานเลื�อนกระจก

จัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 5 ฟุต 
บานเลื�อนทึบ

จัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสาร

จัดซื�อเครื�องปรับอากาศแบบติด
ผนัง ขนาด 24,000 BTU

28,000

จัดซื�อเครื�องปรับอากาศแบบติด
ผนัง ขนาด 18,000 BTU

21,000

จัดซื�อเครื�องปรับอากาศแบบติด
ผนัง

จัดซื�อเครื�องปรับอากาศ ขนาด 
24000 BTU

จัดซื�อเก้าอี�สําหรับ ผอ.กองช่าง

จัดซื�อเก้าอี�สํานักงานแบบมี
ล้อเลื�อน

15,000

จัดซื�อเก้าอี�สํานักงาน

เครื�องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800
 VA

2,500

เครื�องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที)

2,600

10,000

เครื�องคอมพิวเตอร์ CPU ไม่
น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core)

22,000

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื�อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด 20,000

ค่าจัดซื�อตู้เหล็กบานเลื�อนกระจก
 ขนาด 4 ฟุต



แผนงานบริหารงาน
ทั�วไป รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

32,000

10,000

30,000 30,000

8,500 15,000 38,500

868,000

17,000

200,000 200,000

59,000 59,000

441,000 441,000

499,000 499,000

โครงการบํารุงรักษาท่อเมนจ่าย
นํ�าประปา บริเวณหมุ่ 2 ต. เตา
ปูน

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีค บริเวณถนน
สายบ้านโรงงานกระเป๋า  
ชุมชนบ้านขุยจาม ม.7 ต. นาง
แก้ว

จัดซื�อเครื�องพ่นหมอกควัน

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื�อโคมไฟถนนชนิด LED

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื�องคอมพิวเตอร์ 17,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื�อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ�ากว่า 
2,400 ซีซี แบบดับเบิ�ลแค็บ

868,000

จัดซื�อปั�มนํ�าอัตโนมัติ 15,000

จัดซื�อถังนํ�าแบบสแตนเลส

จัดซื�อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี� 10,000

จัดซื�อตู้เหล็กบานเลื�อนกระจก 
ขนาดไม่น้อยกว่า
152.3x40.6x87.8 ซม.

32,000

งบลงทุน



แผนงานบริหารงาน
ทั�วไป รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

499,000 499,000

499,000 499,000

499,000 499,000

428,000 428,000

283,000 283,000

499,000 499,000

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณถนน
สายซอยประชาอุทิศ ชุมชนเขา
ดิน ม.1 ต.นางแก้ว

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณสาย
บ้านนายสนั�น บุญคุ้ม ชุมชน
บ้านขุยจาม ม.7 ต.นางแก้ว

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนน
สายข้างบ้านนายสมพร โภชนา 
ชุมชนโรงนาคพัฒนา ม.3 ต. 
นางแก้ว

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนน
สายข้างศาลาประชาคม (เก่า) 
ชุมชนบ้านนางแก้ว ม.3 ต.นาง
แก้ว

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนน
สายศาลาประชาคม ชุมชน
บ้านขุยจาม ม.7 ต.นางแก้ว

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนน
สายแตรวง ชุมชนบ้านดอน
เจริญ ม.4 ต.นางแก้ว



แผนงานบริหารงาน
ทั�วไป รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

66,000 66,000

491,000 491,000

91,000 91,000

100,000

260,000 260,000

65,000

50,000 50,000
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 
(รร.วัดช่องพราน)

65,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนการดําเนินการตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลเขาขวาง สําหรับ
โครงการจัดงานพิธีวันสําคัญ
ต่างๆ จํานวน 13 ชุมชนๆ ละ 
5000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ภายใน
เขตเทศบาลตําบลเขาขวาง

100,000
งบรายจ่ายอื�น รายจ่ายอื�น

รายจ่ายอื�น

โครงการขุดลอกคลองประปา
ช่องพราน หมู่ 2 ตําบลเตาปูน

โครงการขุดลอกคลองบริเวณ
ชุมชนพัฒนาโรงนาคพัฒนา หมู่
 3 ตําบลนางแก้ว

โครงการขุดลอกคลองตาเซาะ 
หมู่ 2 ตําบลเตาปูน



แผนงานบริหารงาน
ทั�วไป รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

70,000 70,000

10,000 10,000

2,700,000 2,700,000

50,000 50,000

75,000 75,000

15,000

12,500

3,647,000 680,000 9,304,500 1,594,000 7,044,675 54,179,100รวม 13,859,105 490,000 2,233,000 15,326,820

อุดหนุนโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที�ยวโพธาราม ประจําปี 
2563

12,500

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีการจัด
งาน "ท่องเที�ยวราชบุรี ของดี
เมืองโอ่ง ประจําปี 2563"

15,000

เงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงานตาม
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของโรงเรียนวัดนาง
แก้ว

เงินอุดหนุนโครงการป้องกันสิ�ง
เสพติดด้วยกิจกรรมกีฬา 
(โรงเรียนวัดโคกทอง)

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
นักเรียน 
(โรงเรียนวัดนางแก้ว, โรงเรียน
วัดช่องพราน, โรงเรียนวัดโคก
ทอง)

โครงการอุดหนุนเจ้าภาพการ
จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
ต่อต้านยาเสพติด (รร.ช่อง
พรานวิทยา)
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