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สวนท่ี 1 
 
 
 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 
 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 

ของ 
 

เทศบาลตําบลเขาขวาง 
อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุร ี

 
 
 
 



 

คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลเขาขวาง 
อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 

 

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาขวาง 
 

  บัดนี้  ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลเขาขวาง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลเขาขวางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารของ
เทศบาลตําบลเขาขวางจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังตอไปนี้ 
 
1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตําบลเขาขวางมีสถานะการเงินดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น                       72,298,625.81 บาท 
 1.1.2 เงินสะสม                 43,733,050.28 บาท 
 1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม       23,031,126.40 บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย  จํานวน       -      โครงการ 
         รวม       -  บาท 
 1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน    จํานวน       3      โครงการ 
         รวม   3,105,000.00 บาท 
    1.2 เงินกูคงคาง            บาท  
 
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  
    (1) รายรับจริงท้ังสิ้น                        48,830,789.36 บาท ประกอบดวย 
 หมวดภาษีอากร        794,539.48 บาท 
 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต     217,663.40 บาท 
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน       265,810.25 บาท 
 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย           -             บาท 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด         16,180.00 บาท 
 หมวดรายไดจากทุน              -    บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร             23,671,845.23 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป            23,864,751.00 บาท 
 
    (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค       -               บาท 
    (3) รายจายจรงิ  จํานวน    35,948,541.66  บาท ประกอบดวย 
 งบกลาง          9,958,259.99 บาท 
 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)             12,869,630.13 บาท 
 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค) 8,010,151.54 บาท 



 

 งบลงทุน  (หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง)    2,501,300.00 บาท 
 งบรายจายอ่ืน  (หมวดรายจายอ่ืน)             -                  -  บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)         2,978,200.00 บาท 
    (4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค          -         -  บาท 
    (5) มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี จํานวน                      861,000.00    บาท 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คําแถลงงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลเขาขวาง 
อําเภอโพธาราม   จังหวัดราชบรีุ 

 

2.1 รายรับ 
 

รายรับ 
รายรับจริง 
ป 2560  

ประมาณการ 
ป 2561 

ประมาณการ 
ป 2562 

รายไดจัดเก็บเอง    
    หมวดภาษีอากร 766,471.54 745,000.- 796,000.- 
    หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 280,287.14 284,200.- 246,300.- 
    หมวดรายไดจากทรัพยสิน 646,709.33 400,000.- 400,000.- 
    หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - - - 
    หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 39,350.- 36,000.- 36,000.- 
    หมวดรายไดจากทุน - - - 
    รวมรายไดจัดเก็บเอง 1,732,818.01 1,465,200.- 1,478,300.- 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

   

    หมวดภาษีจัดสรร 29,525,859.70 28,280,000.- 28,854,000.- 
    รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร 
    ปกครองสวนทองถิ่น 

29,525,859.70 28,280,000.- 28,854,000.- 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น    
    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 23,330,092.- 24,000,000.- 25,604,000.- 
    รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน 
    ทองถิ่น 

23,330,092.- 24,000,000.- 25,604,000.- 

 
รวม 

 
54,588,769.71 53,745,200.- 55,936,300.- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลเขาขวาง 
อําเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี 

 

2.2 รายจาย 
  

รายจาย 
รายจายจริง 

ป 2560 
ประมาณการ  

ป 2561 
ประมาณการ  

ป 2562 
จายจากงบประมาณ    
    งบกลาง 11,199,367.- 11,726,247.- 13,147,110.- 
    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางชั่วคราว) 

17,915,620.- 17,266,995.- 16,859,460.- 

    งบดําเนินงาน  (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ
และหมวดคาสาธารณูปโภค)   

16,377,413.- 16,014,058.- 16,439,650.- 

    งบลงทุน  (หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง) 5,496,600.- 5,498,200.- 5,826,900.- 
    งบรายจายอ่ืน  (หมวดรายจายอ่ืน) 100,000.- 100,000.- 100,000.- 
    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 3,372,200.- 3,139,700.- 3,563,180.- 

รวมจายจากงบประมาณ 54,461,200.- 53,745,200.- 55,936,300.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

สวนท่ี 2 
 

เทศบญัญัติเทศบาลตําบลเขาขวาง 
 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

ของ 
 

เทศบาลตําบลเขาขวาง 
อําเภอโพธาราม  จงัหวัดราชบุรี 

  
 

 

 

 

 



 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
 

ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลตําบลเขาขวาง 

อําเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี. 
 

ดาน ยอดรวม 
ดานบริหารงานท่ัวไป  
    แผนงานบริหารท่ัวไป 15,825,560.- 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,186,540.- 
ดานบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 7,443,810.- 
    แผนงานสาธารณสุข 1,465,000.- 
    แผนงานเคหะและชุมชน 14,722,600.- 
    แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน 505,000.- 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 640,680.- 
ดานการดําเนนิงานอ่ืน  
    แผนงานงบกลาง 13,147,110.- 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 55,936,300.- 

 

 

เหตุผล 

  เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหารท่ีไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับ ท่ี 1 และ 2 ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงเสนอราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบ
ตอไป 

 

 
 



 

รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลเขาขวาง 

  อําเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุร ี
 

งบกลาง 

งบ                                      งาน งานงบกลาง 

สํานักปลัด 
รวม 

งบกลาง   
เงินคาบํารุงสันนิบาต 53,000.- 53,000.- 
เงินคาใชจายเก่ียวกับการจราจร 40,000.- 40,000.- 
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
สวนทองถ่ิน (ก.บ.ท) 

613,000.- 613,000.- 

เงินประกันสังคมลูกจางชั่วคราว 206,000.- 206,000.- 
เงินชวยคาทําศพ 20,000.- 20,000.- 
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 180,000.- 180,000.- 
เงินสํารองจาย 485,510.- 485,510.- 
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 9,387,600.- 9,387,600.- 
เบี้ยยังชีพผูพิการ 2,112,000.- 2,112,000.- 
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 50,000.- 50,000.- 

รวม 13,147,110.- 13,147,110.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลเขาขวาง 

  อําเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุร ี
 

แผนงานบริหารท่ัวไป 

งบ                       งาน 

 
งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม 

งบบุคลากร 8,277,100.- 1,704,060.- 9,981,160.- 
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,733,120.- - 2,733,120.- 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 5,543,980.- 1,704,060.- 7,248,040.- 
งบดําเนินงาน 2,875,000.- 2,585,000.- 5,460,000.- 
    คาตอบแทน 215,000.- 65,000.- 280,000.- 
    คาใชสอย 1,530,000.- 2,160,000.- 3,690,000.- 
    คาวัสด ุ 460,000.- 315,000.- 775,000.- 
    คาสาธารณูปโภค 670,000.- 45,000.- 715,000.- 
งบลงทุน 168,000.- 123,900.- 291,000.- 
    คาครุภัณฑ 168,000.- 123,900.- 291,000.- 
งบรายจายอ่ืน - - - 
    รายจายอ่ืน     - - - 
งบเงินอุดหนุน 92,500.- - 92,500.- 
    เงินอุดหนุน 92,500.- - 92,500.- 

รวม 11,412,600.- 4,412,960.- 15,825,560.- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งบ                       งาน 

 

งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน 

รวม 

งบบุคลากร 1,061,540.- 1,061,540.- 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,061,540.- 1,061,540.- 
งบดําเนินงาน 1,025,000.- 1,025,000.- 
    คาตอบแทน 35,000.- 35,000.- 
    คาใชสอย 570,000.- 570,000.- 
    คาวัสด ุ 420,000.- 420,000.- 
งบรายจายอ่ืน 100,000.- 100,000.- 
   รายจายอ่ืน 100,000.- 100,000.- 

รวม 2,186,540.- 2,186,540.- 

 

แผนงานการศึกษา 

งบ                       งาน 

 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร 1,508,160.- 1,508,160.- 
    เงินเดือน (ฝายประจํา)  1,508,160.- 1,508,160.- 
งบดําเนินงาน 2,910,650.- 2,910,650.- 
    คาตอบแทน 35,000.- 35,000.- 
    คาใชสอย 1,046,100.- 1,046,100.- 
    คาวัสด ุ 1,814,550.- 1,814,550.- 
    คาสาธารณูปโภค 15,000.- 15,000.- 
งบลงทุน - - 
    คาครุภัณฑ - - 
งบเงินอุดหนุน 3,025,000.- 3,025,000.- 
    เงินอุดหนุน 3,025,000.- 3,025,000.- 

รวม 7,443,810.- 7,443,810.- 

                                               
 

 

 



 

 

แผนงานสาธารณสุข 

งบ                       งาน 

 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

รวม 

งบบุคลากร 625,000.- 625,000.- 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 625,000.- 625,000.- 
งบดําเนินงาน 580,000.- 580,000.- 
    คาตอบแทน 10,000.- 10,000.- 
    คาใชสอย 225,000.- 225,000.- 
    คาวัสด ุ 342,000.- 342,000.- 
    คาสาธารณูปโภค 3,000.- 3,000.- 
งบเงินอุดหนุน 260,000.- 260,000.- 
    เงินอุดหนุน 260,000.- 260,000.- 
งบลงทุน - - 
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 

รวม 1,465,000.- 1,465,000.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งบ                       งาน 

 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล 

งานไฟฟา
ถนน 

รวม 

งบบุคลากร 2,137,000.- 1,546,600.- - 3,683,600.- 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,137,000.- 1,546,600.- - 3,683,600.- 
งบดําเนินงาน 2,241,000.- 2,913,000.- 350,000.- 5,504,000.- 
    คาตอบแทน 150,000.- 103,000.- - 253,000.- 
    คาใชสอย 1,050,000.- 1,965,000.- - 3,015,000.- 
    คาวัสด ุ 1,010,000.- 845,000.- 350,000.- 2,205,000.- 
    คาสาธารณูปโภค 31,000.- - - 31,000.- 
งบลงทุน 4,531,000.- 1,004,000.- - 5,535,000.- 
    คาครุภัณฑ 40,000.- - - 40,000.- 
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 4,491,000.- 1,004,000.- - 5,495,000.- 

รวม 8,909,000.- 5,463,600.- 350,000.- 14,722,600.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งบ                       งาน 

 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสราง
ความเขมแข็งของชุมชน 

รวม 

งบดําเนินงาน 505,000.- 505,000.- 
    คาใชสอย 505,000.- 505,000.- 

รวม 505,000.- 505,000.- 

 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งบ                       งาน 

 
งานกีฬาและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

รวม 

งบดําเนินงาน 80,000.- 375,000.- 455,000.- 
    คาใชสอย 80,000.- 375,000.- 455,000.- 
งบเงินอุดหนุน 185,680.- - 185,680.- 
    เงินอุดหนุน 185,680.- - 185,680.- 

รวม 265,680.- 375,000.- 640,680.- 



 

 



เทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลเขาขวาง 
อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  

 

 โดยท่ีเปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 สวนท่ี 5  มาตรา 65  จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไวโดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลเขาขวาง และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดราชบุรี ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ขอ 2 เทศบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  เปนตนไป 

 ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 55,936,300.- บาท  

 ขอ 4 งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 55,936,300.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ดานบริหารท่ัวไป  
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15,825,560.- 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน   2,186,540.- 
ดานบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา   7,443,810.- 
    แผนงานสาธารณสุข   1,465,000.- 
    แผนงานเคหะและชุมชน 14,722,600.- 
    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน     505,000.- 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   640,680.- 
ดานการดําเนนิงานอ่ืน  
    งบกลาง   13,147,110.- 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 55,936,300.- 
  

ขอ 5 ใหนายกเทศมนตรีตําบลเขาขวางปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหเปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบลเขาขวาง 

 ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรีตําบลเขาขวางมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

   ประกาศ ณ วันท่ี……………………………………………………… 
 
       (ลงนาม) ……………………………………… 
          (นายสมพงศ  พรามสุภา) 
                 นายกเทศมนตรีตําบลเขาขวาง   
 

    เห็นชอบ 
 

(ลงนาม) ……………………………………..… 
 (………….…………………………….) 
   ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี



 



หมวดภาษีอากร

   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 363,771.77       409,250.92       496,778.39       477,000.00       5.66       % 504,000.00       

   ภาษีบํารุงทองที่ 75,235.19         73,805.41         72,575.35         73,000.00         6.85       % 78,000.00         

   ภาษีปาย 121,618.80       161,393.40       197,117.80       195,000.00       9.74       % 214,000.00       

รวมหมวดภาษีอากร 560,625.76      644,449.73      766,471.54      745,000.00      796,000.00      

   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

   คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 2,400.00           144.00             1,408.00           1,500.00          53.33-      % 700.00             

   คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,328.00           2,657.80           2,463.80           2,500.00          36.00      % 3,400.00           

   คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 6,080.47           8,340.34           1,000.00          5.95       % 16,800.00         

   คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 201,230.00       179,650.00       174,490.00       -                 100.00    % 130,000.00       

   คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย 12,100.00         11,900.00         13,400.00         14,000.00         7.14-       % 13,000.00         

อาหารหรือสะสมอาหาร

   คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ 700.00             100.00-    % -                  

การโฆษณา

   คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 2,380.00           2,940.00           3,530.00           3,000.00          16.67      % 3,500.00           

   คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 1,030.00           850.00             980.00             1,000.00          10.00-      % 900.00             

จายจริง

ป  2558 ป  2559 ป  2561
ยอดตาง

ประมาณการ

ป  2562ป 2560

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลเขาขวาง

อําเภอโพธาราม    จังหวัดราชบุรี

%



จายจริง

ป  2558 ป  2559 ป  2561
ยอดตาง

ประมาณการ

ป  2562ป 2560
%

   คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 180,000.00       100.00-    % -                  

   คาธรรมเนียมอื่นๆ 13,157.75         3,320.00           -                  8,000.00          50.00-      % 4,000.00           

   คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 25,650.00         17,500.00         14,000.00         15,000.00         16.67-      % 12,500.00         

   คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 4,380.00           7,270.00           6,640.00           7,000.00          24.29-      % 5,300.00           

   คาปรับการผิดสัญญา 5,940.00           -                 -         % -                  

   คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ 47,000.00         41,500.00         42,990.00         45,000.00         2.22-       % 44,000.00         

สุขภาพ

   คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 860.00             -                  -                 100.00    % 1,000.00           

   คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 975.00             865.00             -                 100.00    % 1,700.00           

   คาใบอนุญาตอื่นๆ 5,240.00           5,500.00          72.73      % 9,500.00           

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 312,945.75      275,647.27      280,287.14      284,200.00      246,300.00      

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

   ดอกเบี้ย 644,074.10       714,013.07       646,709.33       400,000.00       -           % 400,000.00       

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 644,074.10      714,013.07      646,709.33      400,000.00      400,000.00      

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

   คาขายแบบแปลน 85,100.00         11,500.00         26,700.00         25,000.00         20.00-      % 20,000.00         

   รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 13,590.00         10,290.00         12,650.00         11,000.00         45.45      % 16,000.00         

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 98,690.00        21,790.00        39,350.00        36,000.00        36,000.00        

หมวดภาษีจัดสรร

   ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 657,387.48       688,995.24       687,644.05       600,000.00       0.00 % 600,000.00       

   ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 16,542,892.74   17,161,141.61   17,573,309.00   17,000,000.00   0 % 17,000,000.00   



จายจริง

ป  2558 ป  2559 ป  2561
ยอดตาง

ประมาณการ

ป  2562ป 2560
%

   ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,671,524.61     3,889,017.38     3,924,192.26     4,800,000.00     -22.92 % 3,700,000.00     

   ภาษีธุรกิจเฉพาะ 154,259.68       154,074.92       162,132.00       130,000.00       -2.31 % 127,000.00       

   ภาษีสุรา 1,551,957.86     1,515,236.52     1,527,817.35     1,400,000.00     -100 % -                  

   ภาษีสรรพสามิต 2,674,180.96     3,259,286.24     3,681,860.05     3,200,000.00     71.88 % 5,500,000.00     

   คาภาคหลวงแร 61,873.63         51,635.76         114,343.45       100,000.00       -15.00 % 85,000.00         

   คาภาคหลวงปโตรเลียม 75,055.46         51,330.18         47,696.54         50,000.00         -16.00 % 42,000.00         

   คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล 1,934,746.00     1,389,806.00     1,806,865.00     1,000,000.00     80.00 % 1,800,000.00     

กฎหมายที่ดิน

   รวมหมวดภาษีจัดสรร 27,323,878.42  28,160,523.85  29,525,859.70  28,280,000.00  28,854,000.00  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

   เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ

ภารกิจถายโอนเลือกทํา (คาจัดการเรียนการสอนรายหัว,

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ, เบี้ยคนพิการ, เงินเดือนคร,ู คาจางพนักงาน

จาง, เงินเพิ่มครูผูดูแลเด็ก, ประกันสังคม, ยาเสพติด, คาอาหาร

กลางวันศพด. เขาขวางและโรงเรียนในเขต, คาอาหารเสริมนม

ศพด. เขาขวางและโรงเรียนในเขต) เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

คาสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาและคาใชจาย

ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,891,212.00  13,299,139.00  23,330,092.00  24,000,000.00  25,604,000.00  

รวมทุกหมวด 44,831,426.03  43,115,562.92  54,588,769.71  53,745,200.00  55,936,300.00  

%24,000,000.00   6.68 25,604,000.00   23,330,092.00   15,891,212.00   13,299,139.00   
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลเขาขวาง  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 
 

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  55,936,300.00  บาท  แยกเปน 
 
ก.รายไดภาษีอากร 
 1.หมวดภาษีอากร      รวม   796,000.00 บาท 
 (1)  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน     จํานวน   504,000.00 บาท 
ตั้งรับไวสูงกวาปท่ีแลว โดยคํานวณใหใกลเคียงกับท่ีไดรับจริงในปท่ีผานมา 
 (2)  ภาษีบํารุงทองท่ี      จํานวน     78,000.00 บาท 
ตั้งรับไวสูงกวาปท่ีแลว โดยคํานวณใหใกลเคียงกับท่ีไดรับจริงในปท่ีผานมา 
 (3)  ภาษีปาย       จํานวน    214,000.00 บาท 
ตั้งรับไวสูงกวาปท่ีแลว โดยคํานวณใหใกลเคียงกับท่ีไดรับจริงในปท่ีผานมา 
  
 2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ  และใบอนุญาต   รวม    246,300.00 บาท 
 (4)  คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว     จํานวน        700.00 บาท 
ตั้งรับไวต่ํากวาปท่ีแลว โดยคํานวณใหใกลเคียงกับท่ีไดรับจริงในปท่ีผานมา  
 (5)  คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา   จํานวน        3,400.00 บาท 
ตั้งรับไวสูงกวาปท่ีแลว โดยคํานวณใหใกลเคียงกับท่ีไดรับจริงในปท่ีผานมา 
 (6) คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร   จํานวน       16,800.00  บาท 
ตั้งรับรายการใหมของป พ.ศ. 2562  
 (7)  คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย    จํานวน     130,000.00 บาท 
ตั้งรับไวต่ํากวาปท่ีแลว โดยคํานวณใหใกลเคียงกับท่ีไดรับจริงในปท่ีผานมา 
 (8) คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนาย จํานวน       13,000.00  บาท  
อาหารหรือสะสมอาหาร  
ตั้งรับไวต่ํากวาปท่ีแลว โดยคํานวณใหใกลเคียงกับท่ีไดรับจริงในปท่ีผานมา 
 (9)  คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบยีนราษฎร    จํานวน        3,500.00 บาท 
ตั้งรับไวสูงกวาปท่ีแลว โดยคํานวณใหใกลเคียงกับท่ีไดรับจริงในปท่ีผานมา  
 (10)  คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย    จํานวน        900.00 บาท 
ตั้งรับไวต่ํากวาปท่ีแลว โดยคํานวณใหใกลเคียงกับท่ีไดรับจริงในปท่ีผานมา  
 (11)  คาธรรมเนียมอ่ืนๆ      จํานวน        4,000.00 บาท 
ตั้งรับไวต่ํากวาปท่ีแลว โดยคํานวณใหใกลเคียงกับท่ีไดรับจริงในปท่ีผานมา   
 (12) คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายจราจรทางบก   จํานวน       12,500.00 บาท 
ตั้งรับไวต่ํากวาปท่ีแลว โดยคํานวณใหใกลเคียงกับท่ีไดรับจริงในปท่ีผานมา  
  
 (13) คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายสาธารณสุข   จํานวน        5,300.00 บาท 
ตั้งรับไวต่ํากวาปท่ีแลว โดยคํานวณใหใกลเคียงกับท่ีไดรับจริงในปท่ีผานมา 



 

(14) คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตราย จํานวน      44,000.00 บาท 
     ตอสุขภาพ  

ตั้งรับไวต่ํากวาปท่ีแลว โดยคํานวณใหใกลเคียงกับท่ีไดรับจริงในปท่ีผานมา 
 (15) คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร   จํานวน        1,000.00   บาท 
ตั้งรับรายการใหมของป พ.ศ. 2562  

(16) คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง  จํานวน        1,700.00 บาท 
ตั้งรับไวสูงกวาปท่ีแลว โดยคํานวณใหใกลเคียงกับท่ีไดรับจริงในปท่ีผานมา 
 (17) คาใบอนุญาตอ่ืนๆ      จํานวน        9,500.00  บาท 
ตั้งรับรายการใหมของป พ.ศ. 2562  
 
 3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน     รวม      400,000.00   บาท 

(18) ดอกเบี้ย       จํานวน  400,000.00 บาท  
ตั้งรับไวเทากับปท่ีแลว โดยคํานวณใหใกลเคียงกับท่ีไดรับจริงในปท่ีผานมา  
 

4.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด     รวม       36,000.00 บาท 
(19) คาขายแบบแปลน      จํานวน    20,000.00 บาท 

ตั้งรับไวต่ํากวาปท่ีแลว โดยคํานวณใหใกลเคียงกับท่ีไดรับจริงในปท่ีผานมา  
(20) รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ      จํานวน    16,000.00 บาท 

ตั้งรับไวสูงกวาปท่ีแลว โดยคํานวณใหใกลเคียงกับท่ีไดรับจริงในปท่ีผานมา  
 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5. หมวดภาษีจัดสรร      รวม    28,854,000.00 บาท 
(21)  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน   จํานวน     600,000.00 บาท 

ตั้งรับไวเทากับปท่ีแลว โดยคํานวณใหใกลเคียงกับท่ีไดรับจริงในปท่ีผานมา  
(22)  ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ   จํานวน  17,000,000.00 บาท 

ตั้งรับไวเทากับปท่ีแลว โดยคํานวณใหใกลเคียงกับท่ีไดรับจริงในปท่ีผานมา  
(23)  ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได   จํานวน   3,700,000.00 บาท 

ตั้งรับไวต่ํากวาปท่ีแลว โดยคํานวณใหใกลเคียงกับท่ีไดรับจริงในปท่ีผานมา  
(24)  ภาษีธุรกิจเฉพาะ      จํานวน    127,000.00 บาท 

ตั้งรับไวต่ํากวาปท่ีแลว โดยคํานวณใหใกลเคียงกับท่ีไดรับจริงในปท่ีผานมา  
 (25)  ภาษีสรรพสามิต      จํานวน  5,500,000.00 บาท 

ตั้งรับไวสูงกวาปท่ีแลว โดยคํานวณใหใกลเคียงกับท่ีไดรับจริงในปท่ีผานมา  
(26)  คาภาคหลวงแร      จํานวน    85,000.00 บาท 

ตั้งรับไวต่ํากวาปท่ีแลว โดยคํานวณใหใกลเคียงกับท่ีไดรับจริงในปท่ีผานมา  
(27)  คาภาคหลวงปโตรเลียม     จํานวน     42,000.00 บาท 

ตั้งรับไวต่ํากวาปท่ีแลว โดยคํานวณใหใกลเคียงกับท่ีไดรับจริงในปท่ีผานมา 
 
 



 

(28)  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย จํานวน   1,800,000.00  บาท 
       ท่ีดิน 

ตั้งรับไวสูงกวาปท่ีแลว โดยคํานวณใหใกลเคียงกับท่ีไดรับจริงในปท่ีผานมา  
 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
6. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป     รวม       25,604,000.00  บาท      
(29) เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและ จํานวน   25,604,000.00  บาท

ภารกิจถายโอนเลือกทํา 
ตั้งรับรายการใหมของป พ.ศ. 2562 

 
 



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

    งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝายการเมือง)

        เงินเดือนนายก/รองนายก 422,477.00        695,520.00        695,520.00        725,760.00        0.00 % 725,760.00        

        เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 144,858.00        120,000.00        120,000.00        180,000.00        0.00 % 180,000.00        

        เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก -                  120,000.00        120,000.00        180,000.00        0.00 % 180,000.00        

        เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 115,920.00        198,720.00        198,720.00        207,360.00        0.00 % 270,360.00        

        เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1,125,517.14     1,374,480.00     1,380,000.00     1,547,900.00     -6.97 % 1,440,000.00     

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 1,808,772.14    2,508,720.00    2,514,240.00    2,841,020.00    2,733,120.00    

เงินเดือน (ฝายประจํา)

        เงินเดือนพนักงาน 2,647,443.93     3,188,905.00     3,296,320.00     3,106,725.00     14.25 % 3,549,400.00     

        เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน 7,560.00           79,800.00          84,000.00          84,000.00          0.00 % 84,000.00          

        เงินประจําตําแหนง 218,400.00        190,800.00        184,000.00        172,500.00        6.09 % 183,000.00        

        คาจางลูกจางประจํา 615,042.00        648,820.00        669,360.00        699,360.00        5.44 % 737,380.00        

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลเขาขวาง

อําเภอโพธาราม    จังหวัดราชบุรี
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        เงินเพิ่มตางๆของลูกจางประจํา -                  20,000.00          0.00 %

        คาตอบแทนพนักงานจาง 987,600.00        1,116,270.00     1,110,720.00     1,179,720.00     -17.79 % 969,800.00        

        เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง 14,250.00          53,220.00          50,400.00          47,900.00          -57.41 % 20,400.00          

        เงินอื่นๆ - 7,560.00           8,000.00           -                  0.00 % -                  

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 4,490,295.93    5,285,375.00    5,422,800.00    5,290,205.00    5,543,980.00    

รวมงบบุคลากร 6,299,068.07    7,794,095.00    7,937,040.00    8,131,225.00    8,277,100.00    

   งบดําเนินงาน

   คาตอบแทน

        คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร 32,950.00          1,296,400.00     200,000.00        65,000.00          -69.23 % 20,000.00          

        ปกครองสวนทองถิ่น

        คาเบี้ยประชุม -                  5,000.00           5,000.00           0.00 % 5,000.00           

        คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 19,740.00          10,920.00          20,000.00          10,000.00          0.00 % 10,000.00          

        คาเชาบาน 125,400.00        157,900.00        158,000.00        111,000.00        44.14 % 160,000.00        

        เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 38,461.50          44,095.50          50,000.00          50,000.00          -60.00 % 20,000.00          

        เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล -                  

รวมคาตอบแทน 216,551.50       1,509,315.50    433,000.00       241,000.00       215,000.00       

   คาใชสอย

        รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 308,294.75        452,905.00        450,000.00        450,000.00        -100.00 % -                  

        รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,773.00           3,950.00           30,000.00          25,000.00          -40.00 % 15,000.00          

        รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไมเขาลักษณะ
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        รายจายหมวดอื่นๆ

             - โครงการเวทีประชาคมทองถิ่น 82,710.00          66,200.00          -                  0.00 % -                  

             - โครงการปรับภูมิทัศนที่อยูอาศัยใหกับคนพิการ -                  %

             - โครงการพิธีวันสําคัญตางๆ 236,325.00        423,900.00        %

             - โครงการสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ %

             - โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 279,050.00        4,350.00           %

             และทัศนศึกษาดูงาน

             - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 39,992.00          30,188.00          70,000.00          40,000.00          0.00 % 40,000.00          

             - คาใชจายโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา -                  -                  100.00 % 500,000.00        

             เทศบาลและผูบริหารงานเทศบาล (นายกเทศมนตร)ี

             - คาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 10,000.00          5,000.00           0.00 % 5,000.00           

             - คาบํารุงระบบคอมพิวเตอรที่ใชในงานทะเบียนราษฎร 86,423.90          130,000.00        130,000.00        0.00 % 130,000.00        

             คาใชจายโครงการอื่นๆ %

             - โครงการปลูกและซอมแซมที่อยูอาศัยบานทองถิ่นไทย

             - โครงการสรรหาคณะกรรมการชุมชน %

             - โครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน 23,685.00          %

             โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานในการจัดทํา จปฐ %

             - โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบการ 20,000.00          20,000.00          0.00 % 20,000.00          

             เลือกตั้ง

             - โครงการพิธีวันสําคัญทางราชการ 300,000.00        800,000.00        -62.50 % 300,000.00        
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             - โครงการประชาคมทองถิ่น 130,000.00        90,000.00          -44.44 % 50,000.00          

             - โครงการสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 25,650.00          30,000.00          30,000.00          0.00 % 30,000.00          

             - โครงการอบรมสัมมนา คณะผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล 50,000.00          -60.00 % 20,000.00          

               พนักงานและลูกจางฯ

            - โครงการเพื่อชวยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเขาขวาง 30,000.00          -33.33 % 20,000.00          

        คาบํารุงรักษาและซอมแซม 286,160.00        200,000.00        200,000.00        -25.00 % 150,000.00        

รวมคาใชสอย 998,479.75       1,354,076.90    1,370,000.00    2,270,000.00    1,530,000.00    

   คาวัสดุ

          วัสดุสํานักงาน 89,695.00          78,156.00          130,000.00        100,000.00        0.00 % 100,000.00        

          วัสดุไฟฟาและวิทยุ 900.00              12,740.00          20,000.00          20,000.00          -50.00 % 10,000.00          

          วัสดุงานบานงานครัว 60,937.00          69,705.00          50,000.00          30,000.00          33.33 % 40,000.00          

          วัสดุกอสราง 473,200.00        35,000.00          10,000.00          0.00 % 10,000.00          

          วัสดุยานพาหนะและขนสง 13,400.00          3,980.00           30,000.00          30,000.00          0.00 % 30,000.00          

          วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 112,309.38        62,508.42          100,000.00        100,000.00        0.00 % 100,000.00        

          วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,800.00           14,850.00          15,000.00          10,000.00          0.00 % 10,000.00          

          วัสดุคอมพิวเตอร 135,700.00        320,288.00        210,000.00        150,000.00        0.00 % 150,000.00        

          วัสดุอื่น 10,000.00          10,000.00          0.00 % 10,000.00          

รวมคาวัสดุ 414,741.38       1,035,427.42    600,000.00       460,000.00       460,000.00       

   คาสาธารณูปโภค

          คาไฟฟา 352,590.79        423,815.98        450,000.00        550,000.00        -9.09 % 500,000.00        
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          คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 6,685.00           8,975.00           34,000.00          42,000.00          19.05 % 50,000.00          

          คาบริการโทรศัพท 34,624.61          41,425.79          50,000.00          50,000.00          0.00 % 50,000.00          

          คาบริการไปรษณีย 3,496.00           2,075.00           20,000.00          10,000.00          -50.00 % 5,000.00           

          คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,575.60           7,575.60           65,000.00          65,000.00          0.00 % 65,000.00          

          คาเชาวงจรสื่อไอที (งานทะเบียน) 0.00

รวมคาสาธารณูปโภค 404,972.00       483,867.37       619,000.00       717,000.00       670,000.00       

รวมงบดําเนินงาน 2,034,744.63    4,382,687.19    3,022,000.00    3,688,000.00    2,875,000.00    

    งบลงทุน

    คาครุภัณฑ

         ครุภัณฑสํานักงาน

               1. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับการให

                บริการประชาชนดานงานทะเบียนราษฎร รองรับ

                ระบบ Scanner และ Smart card reader

                  1.1 ระบบอุปกรณคอมพิวเตอร Hardware 84,805.00          %

                  1.2 คาติดตั้งระบบคอมพิวเตอร Sofeware

                  1.3 คาติดตั้งระบบคอมพิวเตอร Hardware

                พรอมอุปกรณตอพวง 

               2. เครื่องพิมพ Mulitifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด 17,000.00          %

               LED สี 

               3. โครงการจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 8 ตู 28,000.00          32,000.00          32,000.00          -100.00 % -                  
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               4. โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช เพื่อเพิ่ม %

               ประสิทธิภาพในการทํางาน

               5. โครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับการ 0.00

                การบริการดานงานทะเบียน 0.00

               6. โครงการจัดซื้อและจัดหาครุภัณฑสํานักงานและ 0.00

                ติดตั้งระบบเครื่องเสียงและไมค หองประชุมสภาเทศบาล 0.00

               7. โครงการจัดซื้อและจัดหาวัสดุผาคลุมโตะ เกาอี้ 0.00

               8. โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 16,000.00          -100.00 %

                  (ตูเก็บเอกสาร) จํานวน 4 ตู

              9. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก 112,000.00        -100.00 %

                อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 4 ตัว

              10. จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใชกระดาษสงเอกสารไดครั้ง 30,000.00          -100.00 % -                  

                 ละ 30 แผน

              11. จัดซื้อปมน้ําอัตโนมัติขนาด 400 วัตต (ตั้งตามราคาทองถิ่น 14,000.00          %

                เนื่องจากไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ)

              12. โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องโทรศัพทตั้งโตะ 5,000.00           -100.00 %

      ครุภัณฑคอมพิวเตอร 0.00

               1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรสํานักงานจอขนาด 20,000.00          0.00

                ไมนอยกวา 18.5 นิ้ว ตามมาตรฐานคุณลักษณะพื้นฐาน

                ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป 2559
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       ครุภัณฑกอสราง

               1. โครงสรางทางลาดผูพิการ 100,000.00        %

               2. โครงสรางหองน้ําผูพิการ 100,000.00        %

        ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

                 ชุดเครื่องเสียงกระเปาหิ้ว 14,870.00          %

       ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ %

              โครงการจัดซื้อและจัดหาครุภัณฑสํานักงานและติดตั้ง 300,000.00        

              ระบบเครื่องเสียงและไมค หองประชุมสภาเทศบาล

       ครุภัณฑอื่น

              จัดซื้อเตนทแบบโคง ขนาด 4x8 เมตร จํานวน 10 หลัง

              ราคาหลังละ 19,000 บาท 190,000.00        

รวมคาครุภัณฑ 28,000.00         336,675.00       669,000.00       62,000.00         168,000.00       

        คาที่ดินและสิ่งกอสราง

               คาติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ ซึ่งเปนการติดตั้งครั้งแรก

               ในอาคารหรือสถานที่ราชการพรอมการกอสรางหรือภายหลัง

               การกอสราง

                      โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) พรอมอุปกรณ 100,000.00        

                      จํานวน 10 จุด บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลเขาขวาง

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง   100,000.00       

รวมงบลงทุน 28,000.00         436,675.00       669,000.00       62,000.00         168,000.00       



ประมาณการ

ป 2558 ป  2559 ป  2561
ยอดตาง

ป  2562
%

ป 2560

จายจริง

   งบรายจายอื่น

   รายจายอื่น

          รายจายอื่น 31,926.00          

          เงินชวยเหลือผูประสบเหตุและบรรเทาสาธารณภัย

รวมรายจายอื่น 31,926.00         

รวมงบรายจายอื่น 31,926.00         

   งบเงินอุดหนุน

    เงินอุดหนุน ชุมชน 130,000.00        130,000.00        130,000.00        65,000.00          

         เงินอุดหนุนสวนราชการ 78,160.00          32,025.00          57,500.00          57,500.00          -100.00 % -                  

         เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

รวมเงินอุดหนุน 208,160.00       162,025.00       187,500.00       122,500.00       -24.49 92,500.00         

รวมงบเงินอุดหนุน 208,160.00       162,025.00       187,500.00       122,500.00       -24.49 92,500.00         

รวมงานบริหารทั่วไป 8,601,898.70    12,775,482.19   11,815,540.00   12,003,725.00   -4.92 11,412,600.00   

งานบริหารงานคลัง

    งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝายประจํา)

        เงินเดือนพนักงาน 787,200.00        1,023,835.00     1,300,000.00     1,155,720.00     -13.99 % 994,000.00        

        เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน 19,233.00          87,200.00          75,000.00          -9.52 % 67,860.00          

        เงินประจําตําแหนง 42,000.00          42,000.00          67,200.00          67,200.00          0.00 % 67,200.00          

        เงินคาตอบแทนพิเศษประจําตําแหนง
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        คาจางลูกจางประจํา 73,596.00          

        เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา

        คาตอบแทนพนักงานจาง 259,200.00        160,560.00        400,000.00        195,720.00        172.33 % 533,000.00        

        เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง 230.00              40,000.00          25,140.00          67.06 % 42,000.00          

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,162,226.00    1,245,628.00    1,894,400.00    1,518,780.00    1,704,060.00    

รวมงบบุคลากร 1,162,226.00    1,245,628.00    1,894,400.00    1,518,780.00    1,704,060.00    

   งบดําเนินงาน

   คาตอบแทน

          คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร 20,000.00          10,000.00          0.00 % 10,000.00          

          ปกครองสวนทองถิ่น

          คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 32,520.00          39,060.00          60,000.00          60,000.00          -16.67 % 50,000.00          

          เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,343.50           5,343.50           10,000.00          10,000.00          -50.00 % 5,000.00           

          เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

รวมคาตอบแทน 37,863.50         44,403.50         90,000.00         80,000.00         65,000.00         

    คาใชสอย

          รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 22,718.00          18,000.00          174,500.00        570,000.00        -100.00 % -                  

          รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

          รายจายหมวดอื่นๆ

               คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 9,284.00           60,000.00          60,000.00          -33.33 % 40,000.00          

               เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 74,223.00          
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          คาบํารุงรักษาและซอมแซม 28,908.00          23,500.00          50,000.00          50,000.00          -20.00 % 40,000.00          

รวมคาใชสอย 60,910.00         115,723.00       284,500.00       680,000.00       2,160,000.00    

     คาวัสดุ

          วัสดุสํานักงาน 26,232.05          58,603.35          150,000.00        100,000.00        30.00 % 130,000.00        

          วัสดุงานบานงานครัว 10,000.00          10,000.00          0.00 % 10,000.00          

          วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,400.00           30,000.00          30,000.00          -33.33 % 20,000.00          

          วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 69,618.90          53,344.14          120,000.00        100,000.00        -20.00 % 80,000.00          

          วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000.00          20,000.00          -25.00 % 15,000.00          

          วัสดุคอมพิวเตอร 21,200.00          67,980.00          50,000.00          80,000.00          -37.50 % 50,000.00          

          วัสดุอื่น 10,000.00          10,000.00          0.00 % 10,000.00          

รวมคาวัสดุ 117,050.95       183,327.49       390,000.00       350,000.00       315,000.00       

    คาสาธารณูปโภค

          คาบริการไปรษณีย 6,074.00           3,856.00           30,000.00          30,000.00          -50.00 % 15,000.00          

          คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 27,285.00          28,248.00          40,000.00          40,000.00          -25.00 % 30,000.00          

รวมคาสาธารณูปโภค 33,359.00         32,104.00         70,000.00         70,000.00         45,000.00         

รวมงบดําเนินงาน 249,183.45       375,557.99       834,500.00       1,180,000.00    2,585,000.00    

     งบลงทุน

     คาครุภัณฑสํานักงาน

           ครุภัณฑคอมพิวเตอร

                  1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด 16,000.00          %
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                  2. เครื่องพิมพเอกสารชนิดเลเซอร 7,300.00           7,900.00           %

                  3. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด 22,000.00          32,000.00          -100.00 %

                  4. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 9,000.00           3,200.00           5,600.00           -100.00 %

                  5. จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 10,000.00          %

                  6. เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือชิด LEDสี 17,000.00          

รวมคาครุภัณฑ 32,300.00         43,100.00         54,600.00         123,900.00       

รวมงบลงทุน 32,300.00         43,100.00         54,600.00         123,900.00       

รวมงานบริหารงานคลัง 1,411,409.45    1,653,485.99    2,772,000.00    2,753,380.00    4,412,960.00    

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,013,308.15   14,428,968.18   14,587,540.00   14,757,105.00   15,825,560.00   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

     งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝายประจํา)

               เงินเดือนพนักงาน 417,240.00        343,645.00        320,000.00        324,360.00        6.06 % 344,000.00        

               เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 6,960.00           

               คาจางลูกจางประจํา 188,190.00        200,040.00        220,000.00        218,280.00        6.01 % 231,400.00        

               เงินเพิ่มตางๆของลูกจางประจํา 1,315.00           

               คาตอบแทนพนักงานจาง 409,010.00        472,350.00        485,000.00        509,640.00        -15.55 % 430,400.00        

               เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง 87,250.00          66,540.00          67,000.00          62,340.00          -10.59 % 55,740.00          

               เงินอื่นๆ 1,740.00           
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รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,109,965.00    1,084,315.00    1,092,000.00    1,114,620.00    1,061,540.00    

รวมงบบุคลากร 1,109,965.00    1,084,315.00    1,092,000.00    1,114,620.00    1,061,540.00    

     งบดําเนินงาน

     คาตอบแทน

               คาเชาบาน 23,050.00          5,850.00           

               เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 24,700.00          25,600.00          40,000.00          30,000.00          16.67 % 35,000.00          

               เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

               รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

               รายจายหมวดอื่นๆ

               โครงการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูเสพยาเสพติดและสงเสริม

               ฝกอบรมอาชีพ 30 ชั่วโมง

รวมคาตอบแทน 47,750.00         31,450.00         40,000.00         30,000.00         35,000.00         

      คาใชสอย

               รายจายเพื่อใหไดมาซี่งบริการ 248,000.00        268,790.00        300,000.00        310,000.00        -100.00 %

               รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

               รายจายหมวดอื่นๆ

                    - คาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 10,000.00          10,000.00          0.00 % 10,000.00          

                    - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 17,760.00          20,000.00          10,000.00          0.00 % 10,000.00          

                    - โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันฝาย 100,000.00        100.00 %

                    พลเรือน (อปพร.)  
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                    - โครงการรณณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 20,000.00          10,000.00          100.00 % 20,000.00          

                    ในชวงเทศกาลตางๆ 

                    - โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพ/ผูติดยา

                    เสพติด

                    - โครงการบําบัดฟนฟูสรรถภาพผูเสพยาเสพติดและ 65,000.00          65,000.00          -100.00 % -                  

                    สงเสริมฝกอบรมอาชีพ 30 ชั่วโมง

             คาบํารุงรักษาและซอมแซม 182,857.45        80,041.09          150,000.00        150,000.00        0.00 % 150,000.00        

รวมคาใชสอย 448,617.45       348,831.09       565,000.00       655,000.00       570,000.00       

    คาวัสดุ

          วัสดุสํานักงาน 5,183.00           13,069.00          20,000.00          20,000.00          50.00 % 30,000.00          

          วัสดุไฟฟาและวิทยุ 20,000.00          30,000.00          20,000.00          -50.00 % 10,000.00          

          วัสดุงานบานงานครัว 5,395.00           6,388.00           20,000.00          10,000.00          0.00 % 10,000.00          

          วัสดุยานพาหนะและขนสง 1,730.00           84,880.00          120,000.00        120,000.00        -16.67 % 100,000.00        

          วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 154,465.63        138,866.34        150,000.00        180,000.00        -16.67 % 150,000.00        

          วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000.00          10,000.00          0.00 % 10,000.00          

          วัสดุเครื่องแตงกาย 63,000.00          13,500.00          45,000.00          50,000.00          -40.00 % 30,000.00          

          วัสดุคอมพิวเตอร 26,000.00          35,800.00          45,000.00          30,000.00          -33.33 % 20,000.00          

          วัสดุเครื่องดับเพลิง 59,500.00          79,992.00          100,000.00        80,000.00          -37.50 % 50,000.00          

          วัสดุอื่น 10,000.00          10,000.00          0.00 % 10,000.00          

รวมคาวัสดุ 335,273.63       372,495.34       550,000.00       530,000.00       420,000.00       
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รวมงบดําเนินงาน 831,641.08       752,776.43       1,155,000.00    1,215,000.00    1,025,000.00    

    งบรายจายอื่น

    รายจายอื่น

           รายจายอื่น - 100,000.00        100,000.00        -100.00 % -                  

รวมรายจายอื่น - 100,000.00       100,000.00       100,000.00       

รวมงบรายจายอื่น - 100,000.00       100,000.00       100,000.00       

    งบลงทุน

    หมวดคาครุภัณฑ

        จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุจ 8,000.00           -100.00 %

        จัดซื้อรถบรรทุกดับเพลิงแบบเอนกประสงค 3,000,000.00     -100.00 %

รวมงบลงทุน 3,008,000.00    0.00

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,941,606.08    1,837,091.43    5,355,000.00    2,429,620.00    2,186,540.00    

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน 1,941,606.08    1,837,091.43    5,355,000.00    2,429,620.00    2,186,540.00    

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

     งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝายประจํา)

            เงินเดือนพนักงาน 270,361.00        1,032,180.00     1,131,880.00     -1.48 % 1,115,160.00     

            เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 4,000.00           3,000.00           0.00 % 3,000.00           
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            เงินประจําตําแหนง 13,500.00          18,000.00          46,000.00          -34.78 % 30,000.00          

            เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ(ครูเทศบาล)

            เงินเพิ่มตางๆ (ครูเทศบาล)

            คาตอบแทนพนักงาน 87,648.00          108,000.00        220,000.00        324,000.00        0.00 % 324,000.00        

            เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง 12,000.00          24,000.00          36,000.00          0.00 % 36,000.00          

            คาจางพนักงานจาง (ผูชวยดูแลเด็ก)

            เงินเพิ่มตางๆ (ผูชวยดูแลดเด็ก)

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 87,648.00         403,861.00       1,298,180.00    1,540,880.00    1,508,160.00    

รวมงบบุคลากร 87,648.00         403,861.00       1,298,180.00    1,540,880.00    1,508,160.00    

     งบดําเนินงาน

     คาตอบแทน

             คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00          5,000.00           0.00 % 5,000.00           

             คาเชาบาน 20,000.00          10,000.00          0.00 % 10,000.00          

             เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,808.00           20,000.00          20,000.00          0.00 % 20,000.00          

             คารักษาพยาบาล

รวมคาตอบแทน 6,808.00          -                 50,000.00         35,000.00         35,000.00         

      คาใชสอย

              รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 387,440.00        429,685.00        360,000.00        400,000.00        -100.00 %

              รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

              รายจายหมวดอื่นๆ
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                      - คาใชจายเดินทางไปราชการ  59,736.00          50,000.00          40,000.00          0.00 % 40,000.00          

                      - คาใชจายในการพัฒนาผูดูเด็กเล็กสําหรับเปนคา 5,630.00           

                      ใชจายในการฝกอบรมสัมมนาผูดูแลเด็กเล็กของ

                      ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาขวาง

                      - คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 291,620.00        

                      เทศบาลตําบลเขาขวาง 

                      - โครงการกิจกรรมเด็กเยาวชนชวงวันหยุด 30,000.00          0.00 % 30,000.00          

                      - โครงการฝกอบรมจริยธรรมเด็กเยาวชนในเขต 30,000.00          20,000.00          -100.00 %

                      เทศบาลตําบลเขาขวาง 

                      - โครงการกิจกรรมวันสําเร็จการศึกษา 

                       (บัณฑิตยนอย)

                     - โครงการปฐทนิเทศผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5,000.00           0.00 % 5,000.00           

                      เทศบาลตําบลเขาขวางประจําป

                     - คาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็ก 30,000.00          20,000.00          -100.00 %

           รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการโครงการสนับสนุน

           คาใชจายการบริหารสถานศึกษา 249,900.00        392,000.00        -100.00 % -                  

                     คาจัดการเรียนการสอน 86,700.00          136,000.00        -100.00 %

                เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

                ในสังกัดเทศบาลตําบลเขาขวาง จํานวน 280 วัน

                โดยจัดสรรใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย ดังนี้
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                1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเขาชองพราน 374,640.00        

                2 .ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดนางแกว

                3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโคกทอง

              คาบํารุงรักษาและซอมแซม 57,720.00          25,160.00          50,000.00          50,000.00          -20.00 % 40,000.00          

รวมคาใชสอย 819,800.00       811,831.00       856,600.00       1,033,000.00    1,046,100.00    

    คาวัสดุ

          วัสดุสํานักงาน 66,754.00          92,614.00          110,000.00        100,000.00        0.00 % 100,000.00        

          วัสดุไฟฟาและวิทยุ 740.00              5,000.00           5,000.00           0.00 % 5,000.00           

          วัสดุงานบานงานครัว 17,617.00          40,931.00          50,000.00          75,000.00          -46.67 % 40,000.00          

          วัสดุกอสราง 41,411.13          35,669.52          50,000.00          10,000.00          0.00 % 10,000.00          

          วัสดุยานพาหนะและขนสง 930.00              5,000.00           5,000.00           0.00 % 5,000.00           

          วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,000.00           5,000.00           0.00 % 5,000.00           

          วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000.00           7,000.00           0.00 % 7,000.00           

          วัสดุเครื่องแตงกาย

          วัสดุกีฬา 37,830.00          50,000.00          50,000.00          50,000.00          0.00 % 50,000.00          

          วัสดุคอมพิวเตอร 47,345.00          24,380.00          45,000.00          50,000.00          0.00 % 50,000.00          

        วัสดุอื่น 1,364,736.38     %

           วัสดุนม 1,377,721.17     %

           วัสดุการศึกษา

           วัสดุสิ่งพิมพ 69,020.00          
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        คาอาหารเสริม(นม) 0.00

           คาอาหารกเสริม(นม) ศพด.เขาขวาง 1,456,313.00     1,473,558.00     4.68 % 1,542,550.00     

           คาอาหารกเสริม(นม) โรงเรียนในเขตเทศบาล 0.00

รวมคาวัสดุ 1,658,438.30    1,609,260.90    1,781,313.00    1,780,558.00    1,814,550.00    

   คาสาธารณูปโภค

            คาไฟฟา 53,744.03          13,605.83          %

            คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล %

            คาบริการโทรศัพท 1,284.00           321.00              %

            คานบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 13,995.60          13,995.60          20,000.00          20,000.00          -25.00 % 15,000.00          

รวมคาสาธารณูปโภค 69,023.63         27,922.43         20,000.00         20,000.00         15,000.00         

รวมงบดําเนินงาน 2,554,069.66    2,449,014.33    2,707,913.00    2,868,558.00    2,910,650.00    

    งบลงทุน

    คาครุภัณฑ

          ครุภัณฑสํานักงาน

               - คาจัดซื้อโตะอาหารสําหรับนักเรียน จํานวน 4 ชุด 46,000.00          

               - เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 4 เครื่อง 132,000.00        

          ครุภัณฑงานบานงานครัว

               - โครงการติดตั้งผามานพรอมอุปกรณ บริเวณศูนยพัฒนา 43,000.00          -100.00 %

                เด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาขวาง

         คาที่ดินและสิ่งกอสราง
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               - โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) พรอมอุปกรณ 100,000.00        

                 จํานวน 10 จุด บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

                 เขาขวาง

              - โครงการกอสรางรั้วสําเร็จรูปพรอมประตูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 450,000.00        

                เทศบาลตําบลเขาขวาง

              - โครงการปรับปรุงภายในอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 93,500.00          

               ตําบลเขาขวาง

              - โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบอาคารศูนย 200,000.00        

               พัฒนาเด็กเล็ก

        คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

              - โครงการกอสรางตอเติมหลังคาสนามเด็กเลน ศูนยพัฒนา 123,000.00        -100.00 %

                เด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาขวาง

              - โครงการกอสรางปายชื่ออาคาร ศพด. 100,000.00        %

         คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

              - โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องเลนเด็กเล็กบริเวณศูนย 300,000.00        

                พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาขวาง

               - โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล หมูที่ 4 ต.นางแกว 270,000.00        

                 ชุมชนบานดอนเจริญ

รวมคาครุภัณฑ - 1,591,500.00    266,000.00       -                 %

รวมงบลงทุน - 1,591,500.00    266,000.00       -                 %
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      งบเงินอุดหนุน

            เงินอุดหนุนวัด

            เงินอุดหนุนสวนราชการ 3,160,600.00     2,963,200.00     3,137,200.00     2,961,000.00     -100.00 % -                  

            เงินอุดหนุนชุมชน

รวมเงินอุดหนุน 3,160,600.00    2,963,200.00    3,137,200.00    2,961,000.00    3,025,000.00    

รวมงบเงินอุดหนุน 3,160,600.00    2,963,200.00    3,137,200.00    2,961,000.00    3,025,000.00    

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,802,317.66    7,407,575.33    7,409,293.00    7,370,438.00    7,443,810.00    

รวมแผนงานการศึกษา 5,802,317.66    7,407,575.33    7,409,293.00    7,370,438.00    7,443,810.00    

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

      งบบุคลากร

      เงินเดือน (ฝายประจํา)

           เงินเดือนพนักงาน 305,640.00        346,300.00        377,000.00        427,035.00        -4.93 % 406,000.00        

           เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 2,000.00           10,000.00          -50.00 % 5,000.00           

           เงินประจําตําแหนง 45,500.00          42,000.00          42,000.00          0.00 % 42,000.00          

           คาจางลูกจางประจํา 926,586.00        %

           เงินเพิ่มตางๆของลูกจางประจํา 16,130.00          %

           คาตอบแทนพนักงานจาง 856,260.00        157,560.00        174,000.00        165,720.00        3.19 % 171,000.00        

           เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง 72,670.00          1,860.00           10,000.00          1,000.00           0.00 % 1,000.00           

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 2,177,286.00    551,220.00       605,000.00       645,755.00       625,000.00       
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รวมงบบุคลากร 2,177,286.00    551,220.00       605,000.00       645,755.00       625,000.00       

      งบดําเนินงาน

      คาตอบแทน

              คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 105,000.00        5,000.00           0.00 % 5,000.00           

              เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 31,743.50          6,500.00           6,500.00           -23.08 % 5,000.00           

              เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล %

              เงินชวยเหลือบุตร 5,343.50           %

รวมคาตอบแทน 136,743.50       5,343.50          6,500.00          11,500.00         10,000.00         

      คาใชสอย

              รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,193,800.00     10,000.00          10,000.00          -100.00 %

              รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

              รายจายหมวดอื่นๆ

                    คาขุดลอกคูคลอง %

                    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 10,900.00          38,420.00          20,000.00          20,000.00          -100.00 %

                    คาใชจายในการฝกอบรมโครงการตางๆ จํานวน 20,927.00          

                    6 โครงการ

                    1. โครงการปองกันโรคไขเลือดออก 40,000.00          -25.00 % 30,000.00          

                    2. โครงการโรคติดตอจากสัตวสูคน 10,000.00          30,000.00          -33.33 % 20,000.00          

                    3. โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ/ไมติดตอ 44,420.00          

                    4. โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลเอดส 30,000.00          -33.33 % 20,000.00          
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                    5. โครงการตรวจคัดกรองโรคแกประชาชน 27,450.00          

                    เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 

                    6. โครงการอาหารสะอาดรสชาติอรอย 50,000.00          -60.00 % 20,000.00          

                    7. โครงการใหความรูควบคุมปองกันการแพรระบาด 40,000.00          -25.00 % 30,000.00          

                       ของโรคติดตอตางๆ

                    - โครงการตรวจคัดกรองโรคแกประชาชนเนื่องใน 6,500.00           30,000.00          -33.33 % 20,000.00          

                    วันเฉลิมพระชนพรรษา

                   - โครงการสงเคราะหเด็กดอยโอกาสมารดายากจน %

                   ไมสามารถใหนมบุตรได

                   - โครงการอบรมผูประกอบการดานสุขาภิบาลอาหาร %

              คาบํารุงรักษาและซอมแซม 86,920.00          17,455.00          20,000.00          20,000.00          -25.00 % 15,000.00          

รวมคาใชสอย 1,363,490.00    76,802.00         66,500.00         270,000.00       225,000.00       

      คาวัสดุ

              วัสดุสํานักงาน 9,116.00           7,844.00           20,000.00          20,000.00          0.00 % 20,000.00          

              วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000.00           5,000.00           0.00 % 5,000.00           

              วัสดุงานบานงานครัว 86,000.00          5,000.00           -60.00 % 2,000.00           

              วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000.00          5,000.00           0.00 % 5,000.00           

              วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 480,964.27        5,000.00           1,000.00           0.00 % 1,000.00           

              วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 195,200.00        246,600.00        191,500.00        270,000.00        -7.41 % 250,000.00        

              วัสดุการเกษตร 19,295.00          2,000.00           2,000.00           0.00 % 2,000.00           
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              วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,400.00           10,000.00          10,000.00          0.00 % 10,000.00          

              วัสดุเครื่องแตงกาย 4,500.00           5,000.00           2,000.00           0.00 % 2,000.00           

              วัสดุคอมพิวเตอร 37,640.00          35,560.00          40,000.00          40,000.00          0.00 % 40,000.00          

              วัสดุอื่น 5,000.00           0.00 % 5,000.00           

รวมคาวัสดุ 832,715.27       295,404.00       288,500.00       365,000.00       342,000.00       

     คาสาธารณูปโภค

             คาบริการไปรษณีย 750.00              1,200.00           3,000.00           3,000.00           0.00 % 3,000.00           

             คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

รวมคาสาธารณูปโภค 750.00             1,200.00          3,000.00          3,000.00          3,000.00          

รวมงบดําเนินงาน 2,333,698.77    378,749.50       364,500.00       649,500.00       580,000.00       

     งบลงทุน

     คาครุภัณฑ

         จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 2,300,000.00     

         ครุภัณฑสํานักงาน

         ครุภัณฑกอสราง

    โครงการวางทอประปาขนาด เสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว ยาว 814,000.00        

    ประมาณ 3,000 เมตร บริเวณ หมู 2 ต.เตาปูน และ ม.6 นางแกว

         ครุภัณฑอื่นๆ

            จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 59,000.00          59,000.00          0.00 %

รวมคาครุภัณฑ 2,300,000.00    814,000.00       59,000.00         59,000.00         -100.00
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รวมงบลงทุน 2,300,000.00    814,000.00       59,000.00         59,000.00         -100.00

      งบเงินอุดหนุน

      เงินอุดหนุน

              เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 97,500.00          97,500.00          97,500.00          260,000.00        -100.00 % -                  

รวมเงินอุดหนุน 97,500.00         97,500.00         97,500.00         260,000.00       260,000.00       

รวมงบเงินอุดหนุน 97,500.00         97,500.00         97,500.00         260,000.00       260,000.00       

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 97,500.00         1,841,469.50    1,126,000.00    1,614,255.00    1,465,000.00    

รวมแผนงานสาธารณสุข 6,908,484.77    1,841,469.50    1,126,000.00    1,614,255.00    1,465,000.00    

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

      งบบุคลากร

      เงินเดือน (ฝายประจํา)

              เงินเดือนพนักงาน 1,014,519.00     1,270,935.00     1,200,000.00     1,293,915.00     -8.80 % 1,180,000.00     

              เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน 10,000.00          1,000.00           900.00 % 10,000.00          

              เงินประจําตําแหนง 42,000.00          42,000.00          42,000.00          42,000.00          0.00 % 42,000.00          

              คาตอบแทนพนักงานจาง 808,800.00        829,460.00        850,000.00        840,000.00        -2.26 % 821,000.00        

             เงินเพิ่มตางๆ พนักงานจาง 20,460.00          88,620.00          100,000.00        82,140.00          2.26 % 84,000.00          

             เงินอื่นๆ 5,220.00           7,000.00           -100.00 %

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,885,779.00    2,236,235.00    2,209,000.00    2,259,055.00    2,137,000.00    



ประมาณการ

ป 2558 ป  2559 ป  2561
ยอดตาง

ป  2562
%

ป 2560

จายจริง

รวมงบบุคลากร 1,885,779.00    2,236,235.00    2,209,000.00    2,259,055.00    2,137,000.00    

     งบดําเนินงาน

     คาตอบแทน

             คาเชาบาน 43,200.00          82,350.00          81,000.00          100,000.00        0.00 % 100,000.00        

             เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 41,588.50          53,563.50          60,000.00          60,000.00          -33.33 % 40,000.00          

             คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 36,000.00          -                  100.00 % 10,000.00          

รวมคาตอบแทน 84,788.50         135,913.50       177,000.00       160,000.00       150,000.00       

     คาใชสอย

             รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 155,800.00        180,000.00        283,000.00        300,000.00        -100.00 %

             รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

             รายจายหมวดอื่นๆ

                   คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 22,042.00          40,000.00          50,000.00          0.00 % 50,000.00          

                   เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 6,408.00           

             คาบํารุงรักษาและซอมแซม 35,870.00          19,950.00          100,000.00        100,000.00        500.00 % 600,000.00        

รวมคาใชสอย 213,712.00       206,358.00       423,000.00       650,000.00       1,050,000.00    

      คาวัสดุ

              วัสดุสํานักงาน 8,434.00           21,151.00          30,000.00          39,000.00          -23.08 % 30,000.00          

              วัสดุกอสราง 1,046,880.20     1,953,270.00     2,755,800.00     1,145,000.00     -30.13 % 800,000.00        

              วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,700.00           60,000.00          30,000.00          0.00 % 30,000.00          

              วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 51,197.02          52,879.64          100,000.00        100,000.00        -20.00 % 80,000.00          
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              วัสดุคอมพิวเตอร 9,650.00           110,000.00        50,000.00          0.00 % 50,000.00          

              วัสดุไฟฟาและวิทยุ %

              วัสดุอื่นๆ 10,000.00          30,000.00          -66.67 % 10,000.00          

รวมคาวัสดุ 1,116,161.22    2,033,000.64    3,065,800.00    1,394,000.00    1,010,000.00    

     คาสาธารณูปโภค

              คาบริการไปรษณีย 1,000.00           1,000.00           0.00 % 1,000.00           

              คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 19,260.00          19,260.00          30,000.00          30,000.00          0.00 % 30,000.00          

รวมคาสาธารณูปโภค 19,260.00         19,260.00         31,000.00         31,000.00         31,000.00         

รวมงบดําเนินการ 1,433,921.72    2,394,532.14    3,696,800.00    2,235,000.00    2,241,000.00    

      งบลงทุน

      คาครุภัณฑ

              คาครุภัณฑสํารวจ

              คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

                   - จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ลอ

                   แบบมีชองวางดานหลังคนขับ (CAB) ปริมาตร 650,000.00        

                   กระบอกสูบ ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน

                   - ตูเหล็กเก็บเอกสาร 17,900.00          -100.00 % -                  

             ครุภัณฑคอมพิวเตอร

                   - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง

                   - จัดซื้อเครื่องพิมพ (แบบฉฉีดหมึก) สําหรับ A3
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                   จํานวน 1 เครื่อง 

                   - จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก

                   (injet) จํานวน 1 เครื่อง 

รวมคาครุภัณฑ 650,000.00       

      คาที่ดินและสิ่งกอสราง

             คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก

                   - โครงการตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล 1,200,000.00     220,000.00        -100.00 %

                   เขาขวาง 

                   - โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร 0.00

             คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

                   - โครงการกอสรางหองน้ํา ชาย-หญิง 200,000.00        -100.00

                   - โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล 200,000.00        -100.00 %

                   - โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ถนนสายซอยแกวพฤกษา 470,000.00        

                    หมูที่ 8 ตําบลนางแกว ชุมชนบานไผเจริญ

                   - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเลียบคลองชลประทาน 2,419,000.00     -100.00 % -                  

                     จากเทศบาลถึงหมู 7 ชุมชนบานขุยจาม

                  - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณแยก 522,000.00        -100.00 % -                  

                    หลังวัดเขาดิน หมูที่ 1 ถึงบานนายประจักษ  เปยชาติ

                    หมูที่ 7
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                 - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสนหลัง 415,200.00        -100.00 %

                  ชุมชนหลังเขาขวางพัฒนา หมูที่ 6 ตําบลนางแกว

                 - โครงการกอสรางปูผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 355,000.00        

                   ทับถนนสายเดิมถนนสายบานกํานันกาหมูที่ 4 ต.นางแกว

                  ชุมชนบานดอนเจริญ

                 - โครงการกอสรางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย 269,000.00        -100.00 %

                   บานนายไพสาน พรรณสรอย และนายจํานงค วินแหมือน

                  หมูที่ 4 ต.นางแกว

                  - โครงการปูผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตทับถนน 485,000.00        -100.00 %

                   สายเดิมสายประชาอุทิศซอย 2 หมูที่ 1 ชุมชนบานเขาดิน

                  - โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีตถนนสายดอนโพธิ์ 490,000.00        -100.00 % -                  

                    หมุที่ 2 ต.เตาปูน แยกเขาถนน หมูที่ 1 ต.เตาปูน

                  - โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีตถนนสายแยก 429,000.00        -100.00 % -                  

                    หลังเขาชุมชนเขาขวางพัฒนา หมูที่ 6 ต.นางแกว

            คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

                   - โครงการขุดลอกคลองระบายน้ํา หมูที่ 2 ชุมชนเตาปูน 490,000.00        -100.00 %

                   - โครงการขุดลอกคลองระบายน้ํา หมูที่ 2 ชุมชนชองพราน

                   - โครงการขุดลอกคลองระบายน้ํา หมูที่ 2 ตําบลนางแกว

                   - โครงการบํารุงรักษาทอน้ําประปา 670,000.00        -100.00 %
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                  - โครงการขุดเจาะบอบาดาล เพื่อใชในระบบน้ําอุปโภค 258,500.00        -100.00 %

                   ประปาหมุบานชุมชนบานชองพราน หมุที่ 2 ตําบลเตาปูน

                  - โครงการบํารุงรักษาทอประปา (ประปาหมู 9 -5 ต.นางแกว) 443,000.00        -100.00 % -                  

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,200,000.00    825,000.00       3,207,700.00    4,453,000.00    4,491,000.00    

รวมงบลงทุน 1,850,000.00    825,000.00       3,207,700.00    4,515,900.00    4,531,000.00    

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 5,169,700.72    5,455,767.14    9,113,500.00    9,009,955.00    8,909,000.00    

งานไฟฟาถนน

     งบดําเนินงาน

     คาวัสดุ

             วัสดุไฟฟาและวิทยุ 398,960.20        244,578.90        280,000.00        350,000.00        -100.00 %

รวมคาวัสดุ 398,960.20       244,578.90       280,000.00       350,000.00       

รวมงบดําเนินงาน 398,960.20       244,578.90       280,000.00       350,000.00       

     งบลงทุน

     คาที่ดินและสิ่งกอสราง

             คากอสรางสาธารณูปการ

                   โครงการเพิ่มขนาดหมอแปลงไฟฟาแรงสูงเปน 1,189,005.75     

                   250 KVA 

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,189,005.75    

รวมงบลงทุน 1,189,005.75    

รวมงานไฟฟาถนน 1,587,965.95    244,578.90       280,000.00       350,000.00       -100.00 %
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

     งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝายประจํา)

            คาจางลูกจางประจํา 786,570.00        870,000.00        857,040.00        6.06 % 909,000.00        

            เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา 17,790.00          20,000.00          2,880.00           -65.28 % 1,000.00           

            คาตอบแทนพนักงานจาง 759,160.00        840,000.00        660,600.00        -13.71 % 570,000.00        

            เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง 120,000.00        120,000.00        91,860.00          -27.50 % 66,600.00          

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,683,520.00    1,850,000.00    1,612,380.00    1,546,600.00    

รวมงบบุคลากร 1,683,520.00    1,850,000.00    1,612,380.00    1,546,600.00    

     งบดําเนินงาน

     คาตอบแทน

             คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 100,500.00        130,000.00        100,000.00        0.00 % 100,000.00        

             เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 23,060.00          30,000.00          10,000.00          -70.00 % 3,000.00           

รวมคาตอบแทน 123,560.00       160,000.00       110,000.00       103,000.00       

     คาใชสอย

              รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,521,514.00     1,670,000.00     1,510,000.00     -100.00 % -                  

              รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

              รายจายหมวดอื่นๆ

                    คาใชจายเดินทางไปราชการ 5,000.00           0.00 % 5,000.00           
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                    คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

                    และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล

                    โครงการเกี่ยวกับการรณรงคคัดแยกขยะ 50,000.00          50,000.00          -40.00 % 30,000.00          

                    การจัดการขยะในชุมชน 

                    โครงการรักษน้ํา รักษคลอง 50,000.00          -40.00 % 30,000.00          

             คาบํารุงรักษาและซอมแซม 52,720.00          150,000.00        200,000.00        -25.00 % 150,000.00        

รวมคาใชสอย -                 1,574,234.00    1,870,000.00    1,815,000.00    1,965,000.00    

     คาวัสดุ

                   วัสดุงานบานงานครัว 65,000.00          20,000.00          900.00 % 200,000.00        

                   วัสดุยานพาหนะและขนสง 104,280.00        50,000.00          80,000.00          25.00 % 100,000.00        

                   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 346,328.80        400,000.00        450,000.00        11.11 % 500,000.00        

                   วัสดุการเกษตร 20,000.00          30,000.00          -50.00 % 15,000.00          

                   วัสดุเครื่องแตงกาย 13,360.00          10,000.00          40,000.00          -37.50 % 25,000.00          

                   วัสดุกอสราง 10,000.00          -50.00 % 5,000.00           

รวมคาวัสดุ -                 528,968.80       480,000.00       630,000.00       845,000.00       

รวมงบดําเนินงาน -                 2,226,762.80    2,510,000.00    2,555,000.00    2,913,000.00    

     งบลงทุน

     คาครุภัณฑ

             คาครุภัณฑสํานักงาน

                   การจัดซื้อโตะทํางานในสํานักงานพรอมเกาอี้ 1 ชุด 10,000.00          -100.00 % -                  
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             ครุภัณฑงานบานงานครัว

                  โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอเหวี่ยงสะพายขาง 57,000.00          -100.00 %

                  โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบเหวี่ยงสะพายขาง 9,500.00           -100.00 %

                  โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนตขนาดไมมากกวา 1 แรงมา 34,000.00          -100.00 %

                โดยมีแผนบังคับโซที่มีขนาดไมเกิน 12 นิ้ว 

             คาที่ดินและสิ่งกอสราง

             คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

                    โครงการขุดลอกคลอง ประปาชองพรานชุมชนบาน 91,600.00          -100.00 % -                  

                 ชองพราน หมุที่ 2 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

                   โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 3 - 4 ต.นางแกว 492,000.00        -100.00 % -                  

                   โครงการขุดลอกคลองตาเซาะ หมูที่ 2 ต.เตาปูน จนถึง 280,000.00        -100.00 % -                  

                 หมูที่ 7 ต.นางแกว

                   โครงการฟนฟู/ปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 200,000.00        100,000.00        -100.00 % -                  

                   ตามหลักวิชาการ

รวมคาครุภัณฑ 300,500.00       973,600.00       

รวมงบลงทุน -                 300,500.00       973,600.00       

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,910,282.80    4,660,500.00    5,140,980.00    5,463,600.00    

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,757,666.67    9,610,628.84    14,054,000.00   14,500,935.00   14,722,600.00   
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่บวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน

     งบดําเนินงาน

     คาใชสอย

            รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

            รายจายหมวดอื่นๆ

                 - โครงการสรรหาคณะกรรมการชุมชน 50,000.00          -40.00 % 30,000.00          

                 - โครงการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน จํานวน 13 ชุมชน 69,935.00          %

                 - โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส 5,000.00           %

                 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศนที่อยูอาศัยใหผูพิการ 50,000.00          70,000.00          -42.86 % 40,000.00          

                 - โครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กสตรี 30,000.00          15,000.00          -33.33 % 10,000.00          

                 - โครงการสรางเกษตรกรรุนใหมใสใจสุขภาพ 20,000.00          20,000.00          0.00 % 20,000.00          

                 - โครงการนันทนาการผูสูงอายุ 5,000.00           -100.00 %

                 - โครงการอบรมการปลูกพืชใชน้ํานอยในชวงฤดูแลง 20,000.00          -100.00 %

                 - โครงการอบรมเทคนิคการปลูกขาวแบบใชน้ํานอย 30,000.00          -100.00 %

                 - โครงการจัดกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ 6,100.00           %

                 เพื่อเผยแพรความรูเรื่องเอดส 

                 - โครงการจัดอบรมใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพ 3,600.00           %

                 ผูติดเชื้อเอดสและสิทธิประโยชนของผูปวย 

                 - โครงการฝกอบรมกลุมอาชีพตางๆ 15,200.00          50,000.00          50,000.00          -40.00 % 30,000.00          
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                 - โครงการฝกอบรมทัศนศึกษาดูงานสมาชิกสภา 300,000.00        0.00 % 300,000.00        

                 เทศบาลคณะกรรมการชุมชนฯ

                 - โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูพิการ %

                 - โครงการสํารวจและบันทึกขอมูลความจําเปน พื้นฐาน 23,685.00          %

                 - โครงการครอบครัวอบอุนตนทุนสังคมดีชีวิตมีสุข 20,000.00          -50.00 % 10,000.00          

                 - โครงการจัดทําแผนที่แหลงทองเที่ยวและเสนทาง 15,000.00          0.00 % 15,000.00          

                  ทองเที่ยวเทศบาลตําบลเขาขวาง

                 - โครงการจัดทําแผนชุมชน 20,000.00          30,000.00          -50.00 % 15,000.00          

                 - โครงการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดาน 10,000.00          0.00 % 10,000.00          

                 สตรีและเด็ก จังหวัดราชบุรี

                 - โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน 50,000.00          20,000.00          -50.00 % 10,000.00          

                 - โครงการชวยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเขาขวาง 50,000.00          -100.00 %

                 - โครงการอบรมใหความรูการปลูกขาวตามแนวทาง 13,340.00          

                 เศรษฐกิจพอเพียง 

                 - โครงการอาชีพไทยลดปญหาความยากจน 21,050.00          

                 - โครงการสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว 15,000.00          0.00 % 15,000.00          

รวมคาใชสอย 34,390.00         118,520.00       330,000.00       615,000.00       505,000.00       

รวมงบดําเนินงาน 34,390.00         118,520.00       330,000.00       615,000.00       505,000.00       
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     งบลงทุน

         คาครุภัณฑ

                ครุภัณฑคอมพิวเตอร

                จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมเครื่องพิมพเอกสาร 28,100.00          

รวมคาครุภัณฑ 28,100.00          

รวมบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน 34,390.00         118,520.00       330,000.00       643,100.00       505,000.00       

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 34,390.00         118,520.00       330,000.00       643,100.00       505,000.00       

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

     งบดําเนินงาน

     คาใชสอย

             รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

             รายจายหมวดอื่นๆ

                   คาใชจายการแขงขันกีฬา "โพธารามคัพ" 29,458.00          50,000.00          50,000.00          -100.00 % -                  

                   คาใชจายการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ 50,000.00          -40.00 % 30,000.00          

                   คาใชจายโครงการมหกรรมกีฬาสานสัมพันธชุมชน 100,000.00        -100.00 % -                  

               เทศบาลตําบลเขาขวาง (ลีก)

รวมคาใชสอย 29,458.00         50,000.00         200,000.00       80,000.00         

รวมงบดําเนินงาน 29,458.00         50,000.00         200,000.00       80,000.00         
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      งบเงินอุดหนุน

      เงินอุดหนุน

              เงินอุดหนุนสวนราชการ 106,200.00        -100.00 % -                  

รวมเงินอุดหนุน -                 -                 -                 106,200.00       185,680.00       

รวมงบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 106,200.00       185,680.00       

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 29,458.00         50,000.00         306,200.00       265,680.00       

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

     งบดําเนินงาน

     คาใชสอย

          รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

          รายจายหมวดอื่นๆ

                  - โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 44,490.00          -                  100.00 % 30,000.00          

                  - โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 26,300.00          150,000.00        -100.00 % -                  

                  - โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนจํานํา

                  พรรษา 

                  - โครงการจัดงานวันเด็กในเขตเทศบาลตําบล 191,591.00        250,000.00        250,000.00        0.00 %

                 เขาขวาง 

                  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณี 30,000.00          100.00 %

                 แหเทียนจํานําพรรษา
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รวมคาใชสอย 26,300.00         236,081.00       250,000.00       430,000.00       

รวมงบดําเนินการ 26,300.00         236,081.00       250,000.00       430,000.00       

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 26,300.00         236,081.00       250,000.00       430,000.00       

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 26,300.00         236,081.00       250,000.00       430,000.00       

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

     งบกลาง

     งบกลาง

            เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 186,416.00        191,837.00        204,270.00        211,000.00        -2.37 % 206,000.00        

            เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 30,000.00          32,500.00          50,000.00          50,000.00          0.00 % 50,000.00          

            สํารองจาย 570,160.00        141,016.50        586,803.00        451,143.00        7.62 % 485,510.00        

            รายจายตามขอผูกพัน 297,876.14        260,365.16        279,840.00        272,300.00        11.74 % -                  

            เงินชวยพิเศษ 20,000.00          20,000.00          0.00 % 20,000.00          

            เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 574,000.00        505,680.00        557,254.00        594,904.00        3.04 % 613,000.00        

           (กบข.)

            เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 8,150,400.00     8,401,200.00     11.74 % 9,387,600.00     

            เบี้ยยังชีพผูพิการ 3,200.00           1,450,800.00     1,728,000.00     22.22 % 2,112,000.00     

รวมงบกลาง 1,658,452.14    1,134,598.66    11,299,367.00   11,728,547.00   

รวมงบกลาง 1,658,452.14    1,134,598.66    11,299,367.00   11,728,547.00   

รวมงบกลาง 1,658,452.14    1,134,598.66    11,299,367.00   11,728,547.00   
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รวมแผนงานงบกลาง 1,658,452.14    1,134,598.66    11,299,367.00   11,728,547.00   

รวมทุกแผนงาน 33,142,525.47   36,644,390.94   54,461,200.00   53,780,200.00   
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-       13,100.00     1.268151

-             #DIV/0!

-             0

-             0

35,000.00-     -46.6667

-             0

-             0

-             0

-             0

-             #DIV/0!

-             0

-             0

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!



สูตรคํานวณยอดตาง

33,992.00     1.909064

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

5,000.00-      -25

5,000.00-      -25

-       42,092.00     1.467357

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!



สูตรคํานวณยอดตาง

-             #DIV/0!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!



สูตรคํานวณยอดตาง

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

########## -100

-             #DIV/0!

64,000.00     2.161432

64,000.00     2.161432

73,372.00     0.99549

73,372.00     0.99549

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

21,035.00-     -4.92583

5,000.00-      -50

-             0

-             #DIV/0!



สูตรคํานวณยอดตาง

-             #DIV/0!

5,280.00      3.186097

-             0

20,755.00-     -3.21407

20,755.00-     -3.21407

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             0

1,500.00-      -23.0769

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

1,500.00-      -13.0435

-             #DIV/0!

10,000.00-     -100

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

20,000.00-     -100

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!



สูตรคํานวณยอดตาง

10,000.00-     -25

10,000.00-     -33.3333

-             #DIV/0!

10,000.00-     -33.3333

-             #DIV/0!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

5,000.00-      -25

45,000.00-     -16.6667

-             #DIV/0!

-             0

-             0

3,000.00-      -60



สูตรคํานวณยอดตาง

-             0

-             0

20,000.00-     -7.40741

-             0

-             0

-             0

-             0

-             0

23,000.00-     -6.30137

-             #DIV/0!

-             0

-             #DIV/0!

-             0

69,500.00-     -10.7005

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!



สูตรคํานวณยอดตาง

-             #DIV/0!

59,000.00-     -100

59,000.00-     -100

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

260,000.00-   -100

-             0

-             0

149,255.00-   -9.24606

149,255.00-   -9.24606

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

113,915.00-   -8.8039

9,000.00      900

-             0



สูตรคํานวณยอดตาง

19,000.00-     -2.2619

1,860.00      2.264427

122,055.00-   -5.40292

122,055.00-   -5.40292

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             0

20,000.00-     -33.3333

10,000.00     #DIV/0!

10,000.00-     -6.25

-             #DIV/0!

300,000.00-   -100

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             0

-             #DIV/0!

500,000.00   500

400,000.00   61.53846

-             #DIV/0!



สูตรคํานวณยอดตาง

9,000.00-      -23.0769

345,000.00-   -30.131

-             0

20,000.00-     -20

-             0

-             #DIV/0!

384,000.00-   -27.5466

-             #DIV/0!

-             0

-             0

-             0

6,000.00      0.268456

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!



สูตรคํานวณยอดตาง

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!



สูตรคํานวณยอดตาง

-             #DIV/0!



สูตรคํานวณยอดตาง

38,000.00     0.853357

15,100.00     0.334374

100,955.00-   -1.12048

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

350,000.00-   -100

350,000.00-   -100

350,000.00-   -100

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!



สูตรคํานวณยอดตาง

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

350,000.00-   -100

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

51,960.00     6.062728

1,880.00-      -65.2778

90,600.00-     -13.7148

25,260.00-     -27.4984

65,780.00-     -4.07968

65,780.00-     -4.07968

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             0

7,000.00-      -70

7,000.00-      -6.36364

-             #DIV/0!



สูตรคํานวณยอดตาง

########## -100

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             0

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

20,000.00-     -40

-             #DIV/0!

20,000.00-     -40

50,000.00-     -25

150,000.00   8.264463

-             #DIV/0!

180,000.00   900

20,000.00     25

50,000.00     11.11111

15,000.00-     -50

15,000.00-     -37.5

215,000.00   34.12698

358,000.00   14.01174



สูตรคํานวณยอดตาง

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

100,000.00-   -100

-             #DIV/0!

#REF! #REF!



สูตรคํานวณยอดตาง

973,600.00-   -100

973,600.00-   -100

322,620.00   6.275457

221,665.00   1.528626

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

20,000.00-     -40

30,000.00-     -42.8571

-             #DIV/0!

#REF! #REF!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!



สูตรคํานวณยอดตาง

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

#REF! #REF!

20,000.00-     -40

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

15,000.00-     -50

#REF! #REF!

#REF! #REF!

10,000.00-     -50

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

10,000.00-     -50

20,000.00-     -40

-             0



สูตรคํานวณยอดตาง

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

#REF! #REF!

138,100.00-   -21.4741

138,100.00-   -21.4741

#REF! #REF!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

50,000.00-     -100

20,000.00-     -40

#REF! #REF!

100,000.00-   -100



สูตรคํานวณยอดตาง

-             #DIV/0!

120,000.00-   -60

120,000.00-   -60

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

30,000.00     #DIV/0!

150,000.00-   -100

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!



สูตรคํานวณยอดตาง

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

430,000.00-   -100

430,000.00-   -100

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

-             #DIV/0!

5,000.00-      -2.36967

-             0

34,367.00     7.617762

986,400.00   11.74118

384,000.00   22.22222

18,096.00     3.041835



สูตรคํานวณยอดตาง



7,794,095.00     4,382,687.19     436,675.00        162,025.00        
1,245,628.00     375,557.99        32,300.00          
1,084,315.00     752,776.43        

403,861.00        2,449,014.33     1,591,500.00     2,963,200.00     
551,220.00        378,749.50        814,000.00        97,500.00          

2,236,235.00     2,394,532.14     825,000.00        
244,578.90        

1,683,520.00     2,226,762.80     
118,520.00        
29,458.00          

236,081.00        
14,998,874.00   13,588,718.28   3,699,475.00     3,222,725.00     35,509,792.28   

1,134,598.66     
36,644,390.94   



 

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลเขาขวาง     
อําเภอโพธาราม     จังหวัดราชบุรี 

 

ประมาณการรายจายทั้งสิ้น  55,936,300.-  บาท   จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน 

แผนงานงบกลาง 

 
งานงบกลาง         รวม     13,147,110 บาท 
 หมวดงบกลาง        รวม     13,147,110 บาท 
 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม     จํานวน     206,000 บาท 

เพ่ือจายเปน  เงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมในสวนของ
นายจางและพนักงานจางตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
และแกไขเพ่ิมเติม หมวด 2 มาตรา 46 ใหนายจางและผูประกันตนออก
เงินสมทบเขากองทุนฝายละเทากัน  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 เรื่อง 
การจายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง และหนังสือสํานักงาน ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 
2557 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 5 ของหมวดคาจางชั่วคราว  

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

ประเภทเงินสํารองจาย       จํานวน    485,510 บาท 

เพ่ือจายในกรณีฉุกเฉินจําเปนหรือเรงดวนท่ีมีสาธารณภัย
เกิดข้ึนหรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมใน
กรณีท่ีไมตั้งงบประมาณรายจายไว  หรือมีความจําเปนตองจายตาม
ความเหมาะสมใหเปนอํานาจของคณะผูบริหารทองถ่ิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2541 ขอ 19 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2543 ขอ 3 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว667 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 
2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว4072 ลง
วันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.2/ว3215 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2559 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 



 

ประเภทคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.)   จํานวน    53,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตาม
ขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล พ.ศ. 2545 ขอ 16 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เก่ียวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 โดยพิจารณาจากงบประมาณ
รายรับจริงประจําปท่ีผานมา ยกเวน เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และ
เงินอุดหนุนทุกประเภท  จะตองไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของ
รายรับดังกลาวแตท้ังนี้ไมเกินเจ็ดแสนหาหม่ืนบาท  

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทคาใชจายเกี่ยวกับจราจร       จํานวน   40,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย ในการจัดการจราจรของตํารวจจราจรใน
การจัดซ้ือจัดหาอุปกรณ   เชน การทาสีตีเสน แผงก้ัน จัดทําปาย 
สัญญาณไฟจราจรหรืออุปกรณท่ีใชในการควบคุมการสัญจรและอ่ืน ๆ ท่ี
มีลักษณะดังกลาวตามความจําเปน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 3203 ลงวนัท่ี 4 ตุลาคม 2539  

(ตั้งจายจากเงินรายได)  

 

ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ    จํานวน  180,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเขาขวางตามขอตกลงการดําเนินงาน
และการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือ
พ้ืนท่ีระหวางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกับเทศบาลตําบล
เขาขวางตามบันทึกขอตกลง      เลขท่ี 37/54/B/02722/2554 ตาม
หนังสือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ท่ี สปสช. 5.37/ว0322 
ลงวันท่ี  7 สิงหาคม 2558 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

ประเภทเงินชวยพิเศษ (เงินชวยคาทําศพ)    จํานวน   20,000 บาท 

เ พ่ื อจ าย เป น เงิน ช วยค า ทํ าศพ ของพ นั ก งาน เท ศบาล 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง  หรือผู มีสิทธิไดรับตามกฎหมายท่ี
เสียชีวิตระหวางรับราชการหรือปฏิบัติงาน 

(ตั้งจายจากรายได) 

 

 



 

 

 ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 613,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน (เทศบาล) ตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2520 และแกไขเพ่ิมเติม และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย     วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2546 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 2 ของประมาณ
การรายรับในงบประมาณรายจายประจําป ไมรวมรายรับจากพันธบัตร 
เงินกู  เงินท่ีมีผู อุทิศใหและเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว
28 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2559 และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ท่ี  มท 0808.5/ว29 ลงวัน ท่ี 21 
กรกฎาคม 2559 

(ตั้งจายจากรายได) 
 

ประเภทเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ      จํานวน 9,387,600 บาท
  คาเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ

 เพ่ือจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูอายุภายในเขตเทศบาลตําบล     
เขาขวาง  โดยแบงเปนชวงอายุ ดังตอไปนี้ 
1. อายุ 60 -69 ป จํานวน  629 รายๆละ  600 บาท 
   เปนเงิน 377,400 บาท ตอเดือน 
2. อายุ 70 -79 ป จํานวน  357 รายๆละ  700 บาท 
   เปนเงิน 249,900  บาท ตอเดือน 
3. อายุ 80 -99 ป จํานวน  160 รายๆละ  800 บาท 
   เปนเงิน 128,000   บาท ตอเดือน 
4. อายุ 90 ปข้ึนไป จํานวน  27 รายๆละ  1,000 บาท 
   เปนเงิน 27,000  บาท ตอเดือน 
ยอดรวมตอเดือน   782,300  บาท x 12 เดือน   
   เปนเงิน  9,387,600  บาท 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
3028  ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.6/ว2076 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงิน
อุดหนุนท่ัวไปเงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม
ใหแก ผูพิการทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแก
ผูสูงอายุ  



 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

ประเภทเบ้ียยังชีพผูพิการ      จํานวน 2,112,000 บาท 
 คาเบ้ียยังชีพผูพิการ 

เพ่ือจายเปนคาเบี้ยความพิการใหกับผูพิการหรือทุพลภาพ
ภายในเขตเทศบาลตําบลเขาขวาง 

รายเดิม (ก.ค.) จํานวน    163  คน 
รายใหม (เปดข้ึนทะเบียนแลวไดรับเงินในเดือนถัดไป)   
ประมาณ จํานวน      57  คน  
รวมท้ังส้ิน  220  รายๆ ละ  800  บาท   
  เปนเงิน  176,000 บาทตอเดือน 
ยอดรวมตอเดือน  176,000 บาท x 12 เดือน  
  เปนเงิน  2,112,000  บาท 

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
3028  ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.6/ว2076 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงิน
อุดหนุนท่ัวไปเงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม
ใหแก ผูพิการทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแก
ผูสูงอายุ           (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

ประเภทเบ้ียยงัชีพผูปวยเอดส      จํานวน     50,000 บาท 
คาเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 

เพ่ือจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหกับผูปวยเอดสท่ีชวยเหลือตนเอง
ไมไดและไมมีคนดูแลภายในเขตเทศบาลตําบลเขาขวาง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3028  ลงวันท่ี 6 
มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว
2076 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางการต้ัง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนท่ัวไป
เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแก ผูพิการ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสั งคมแก
ผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแก
ผูสูงอายุ (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพและคุณภาพ
สังคม  ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 1 
หนาท่ี 119)      (ตั้งจายจากเงินเงินอุดหนุนท่ัวไป) 



 

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



แผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล) 

 
งานบริหารท่ัวไป        รวม   11,412,600  บาท 
     งบบุคลากร         รวม    8,277,100  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 บาทตอ
คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน 
และป ระ โยช น ต อบ แท น อย า ง อ่ื น ขอ งน ายก เท ศม น ตรี  รอ ง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล 
สม าชิ ก สภ า เท ศ บ าล เล ข านุ ก ารน าย ก เท ศ ม น ตรี  ท่ี ป รึ กษ า
นายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 
2554 โดยคํานวณจากรายรับจริงของปงบประมาณท่ีลวงมา ท้ังนี้ไมรวม
เงินกู  เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท ซ่ึงเทศบาลมีรายไดตาม
งบประมาณท่ัวไปของปงบประมาณเกิน 25 ลานบาท แตไมเกิน 50 
ลานบาท   

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก  จํานวน   180,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของนายกเทศมนตรี เดือนละ  
6,000 บาท  และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน เดือนละ  4,500 
บาทตอคน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงิน
คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล 
สม าชิ ก สภ า เท ศ บ าล เล ข านุ ก ารน าย ก เท ศ ม น ตรี  ท่ี ป รึ กษ า
นายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล   
พ.ศ. 2554 

(ตั้งจายจากเงินรายได)   

 

 

 

 
 



ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก         จํานวน   180,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีเดือนละ 
6,000 บาท  และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน เดือนละ 4,500 
บาทตอคน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือน เงิน
คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของนายกเทศมนตรี     
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา-เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สม าชิ ก สภ า เท ศ บ าล เล ข านุ ก ารน าย ก เท ศ ม น ตรี  ท่ี ป รึ กษ า
นายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล    
พ.ศ. 2554   

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการและท่ีปรึกษานายก    จํานวน   207,360 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนตําแหนงเลขานุการนายกเทศมนตรี
เดื อนละ  10 ,080  บ าท   และค าตอบแท นตํ าแห น ง ท่ี ป รึ กษ า
น า ย ก เท ศ ม น ต รี   เ ดื อ น ล ะ   7 ,20 0  บ า ท  ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน
ตอบแทนอย าง อ่ืนของนายก เทศมนตรี  รองน ายก เทศมนตรี 
ประธานสภา-เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคา
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล       จํานวน  1,440,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล 
เดือนละ 15,840 บาท, รองประธานสภาเทศบาล  เดือนละ 12,960 
บาท และสมาชิกสภาเทศบาล  เดือนละ 10,080 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน
ตอบแทนอย าง อ่ืนของนายก เทศมนตรี  รองน ายก เทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล   รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคา
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 

 



 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)      รวม     5,543,980  บาท   

ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล     จํานวน  3,549,400 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  หมวดรายจายและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล ตั้งจาย 12 เดือน 
จํานวน 11 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 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล    จํานวน   84,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหปลัดเทศบาลเดือนละ 
7,000 บาท ตั้งจาย 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ท่ีมีสิทธิตาม
ระเบียบฯ 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร     จํานวน   183,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงปลัดเทศบาล 
เดือนละ 7,000 บาท ตําแหนงรองปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500 บาท  
ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500 บาท ตําแหนง
หัวหนาฝาย ฯ เดือนละ  1,500 บาท ตั้งจาย 12 เดือน ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป ท่ีมีสิทธิตามระเบียบฯ 

(ตั้งจายจากเงินรายได)   

 

ประเภทคาจางลูกจางประจํา      จํานวน   737,380 บาท 



เพ่ือจายเปนคาจางใหแก  ลูกจางประจําและเงินปรับปรุง
ประจําป ตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
รายละเอียดดังนี้ 

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

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทคาตอบแทนจางพนักงานจาง      จํานวน   969,800 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนจางพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางท่ัวไป ตั้ งจาย 12 เดือน จํานวน 8 อัตรา ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง       จํานวน    20,400  บาท 

เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางท่ัวไป ตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 4 อัตรา ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป  

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

     งบดําเนินการ        รวม   2,875,000  บาท      

 หมวดคาตอบแทน       รวม 215,000  บาท 

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
          จํานวน   20,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกเทศบาล ตามระเบียบฯ และคําสั่งใหปฏิบัติราชการ เชน คาตอบแทน
คณะกรรมการในการดําเนินการสอบ คัดเลือก พนักงานและพนักงาน
จางเทศบาล ฯลฯ   

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

ประเภทคาเบ้ียประชุม       จํานวน  5,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาฯ  ในการตรวจรายงานการประชุม สภาฯ และอ่ืน ๆ ท่ี
เทศบาลแตงตั้งและมีสิทธิไดรับตามระเบียบท่ีกําหนด   



(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 

 

 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จํานวน  10,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานเทศบาล,ลูกจางประจํา
และพนักงานจางท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติ
ราชการหรือวันหยุดราชการและมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามระเบียบ
และหลักเกณฑกําหนด 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทคาเชาบาน            จํานวน  160,000 บาท 

เ พ่ื อ จ า ย เป น เ งิน ส วั ส ดิ ก า รค า เช าบ าน ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร            จํานวน  20,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร,พนักงาน
เทศบาลและลูกจางประจําท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบกําหนด 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

 หมวดคาใชสอย       รวม  1,530,000  บาท 

 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ     จํานวน 250,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนคารับวารสาร คาโฆษณาและเผยแพรในการ
ประชาสัมพันธขาวสารของเทศบาล ฯ คาท่ีปรึกษาและกอสราง คาจาง
เหมาบริการและอ่ืนๆ     

(ตั้งจายจากเงินรายได)) 
 

 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    จํานวน  15,000 บาท 

  เพ่ือจายเปนคารับรองหรือตอนรับคณะบุคคลท่ีมานิเทศ
งานตรวจงาน เยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงานของเทศบาลหรือหนวยงาน
ราชการตาง ๆ ท่ีรวมปฏิบัติงานกับเทศบาล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม 
คาของขวัญ  คาพิมพเอกสาร คาใชจายเก่ียวเนื่องกับการรับรอง รวมท้ัง
คาบริการดวย  และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตองจาย  เพ่ือเปนการ
รับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน
หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของซ่ึงรวม



ตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลโดยเทศบาลตั้งงบประมาณจายเงินท่ี
รับรองไดในอัตราไมเกิน รอยละ 1 ของรายไดจริงในปงบประมาณท่ีลวง
มา โดยไมรวมเงินอุดหนุน  เงินกู  เงินจายขาดเงินสะสมและเงินท่ีมีผู
อุทิศให  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 
28 กรกฎาคม 2548        (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  
          จํานวน 1,115,000  บาท 

 (1)  โครงการประชาคมทองถิ่น   
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการทําเวทีประชาคมทองถ่ิน ตามหนังสือ
ท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553 (ยุทธศาสตรท่ี 3 การ
พัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ลําดับท่ี 3 หนาท่ี 64) 
                  เปนเงิน 50,000 บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

 (2)  โครงการจัดงานวันสําคัญทางราชการ 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในพิธีวันสําคัญตางๆ เชน วันพอแหงชาติ 

วันปยมหาราชและท่ีเก่ียวของกับพระบรมวงศานุวงศ ในการจัดหารวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ เชนวัสดุสํานักงาน  วัสดุโฆษณาและเผยแพร พวงมาลา 
ฯลฯ  ตามความเหมาะสม เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2559  (ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริการประชาชนและการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.
2561 – 2564) ลําดับท่ี 1 หนาท่ี 65)      

       เปนเงิน  300,000 บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 (3)  โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติ  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
(ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริการประชาชนและการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 
– 2564) ลําดับท่ี 4 หนาท่ี 66)            เปนเงิน  30,000 บาท  

(ตั้งจายจากเงินรายได) 



 

 (4)  โครงการอบรมสัมมนา คณะผูบริหารสมาชิกสภา 
      เทศบาลพนักงานและลูกจางเทศบาล 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรม คณะผูบริหารสมาชิกสภา
เทศบาล  สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจาง ฯ  สมาชิกสภาเทศบาลและ
ผูบริหารเทศบาล เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี 
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  (ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริการ
ประชาชนและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ตามโครงการใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ลําดับท่ี 6 หนาท่ี 66)  
           เปนเงิน 20,000 บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได)   

 

 (5)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

เพ่ื อ จ าย เป น ค า ใช จ า ย ใน ก าร เดิ น ท า งไป ราช การ ใน
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจางและอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและ
เหมาะสม              เปนเงิน  40,000 บาท   

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

(6)  คาใชจายโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ 
      ผูบริหารงานเทศบาล (นายกเทศมนตรี) เทศบาลตําบลเขาขวาง 

เพ่ือใหการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
ผูบริหารเทศบาล (นายกเทศมนตรีฯ) เทศบาลตําบลเขาขวาง (กรณีครบ
วาระ) เปนไปดวยความเรียบรอยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท องถ่ิน  หรือผู บ ริห ารท อง ถ่ิน  พ .ศ .2561   ตามหนั งสื อ ท่ี            
มท 0808.2/ว 3675 ลงวันท่ี 6 กรกรกฎาคม 2561  (ยุทธศาสตรท่ี 5 
การพัฒนาดานการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 8 
หนาท่ี 67)       เปนเงิน 500,000 บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได)    
 

 (7)  โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบการเลือกตั้ง 
เพ่ือใหการพัฒนาสงเสริมความรูความเขาใจในระเบียบ 

กฎหมาย และบทบาทหนาท่ีของประชาชนตามระบบประชาธิปไตย 
และสิทธิหนาท่ีการเลือกตั้งผูแทนของประชาชนในทุกระดับ เชน  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ,สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ,
สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน เปนตน  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ



ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  (ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนา
ดานการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตาม
โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 9 
หนาท่ี 68)                 เปนเงิน  20,000 บาท  

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 
 

(8) โครงการเพ่ือชวยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเขาขวาง 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการชวยเหลือประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเขาขวาง เชน ครอบครัวผูท่ีมีรายไดนอยและผูไรท่ีพ่ึง 
และใชพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยดอยโอกาส เปนตน 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม 
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 2 
หนาท่ี 63)          เปนเงิน  20,000 บาท  

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

 (9)  คาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน   

เพ่ือจายเปนคาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
สําหรับผูประสบภัยจากรถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

          เปนเงิน  5,000 บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

(10) คาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรท่ีใชในงานทะเบียนราษฎร 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรท่ีใช

ในงานทะเบียนราษฎร 
(ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริการประชาชนและการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 
– 2564) ลําดับท่ี 7 หนาท่ี 67)                เปนเงิน 130,000  บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน    จํานวน 150,000 บาท 

 เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑสิ่งกอสรางและ
ทรัพยสินอ่ืน ๆ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ-ยานพาหนะ  สัญญาณ
ไฟจราจร  อาคารสถานท่ีท่ีอยูในความดูแลของ สํานักปลัดเทศบาล
และอ่ืน 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 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   40,000  บาท 

เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ เชน       
ไมกวาด  ผงซักฟอก น้ํ ายาลางจาน ถวย ชาม แกวน้ํ า เปนตน        
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี 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   30,000  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 100,000  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 
ลงวัน ท่ี  19  มีน าคม 2561   และหนั งสื อกระทรวงมห าดไทย               
ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได)    

 

ประเภทคาวสัดุโฆษณาและเผยแพร           จํานวน  10,000   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) 
 

 ประเภทคาวสัดกุอสราง       จํานวน  10,000  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) 

 

ประเภทคาวสัดุคอมพิวเตอร                 จํานวน  150,000  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)     



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  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 

เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาท่ีใชในราชการของเทศบาลตําบล  
เขาขวาง ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด   
ท่ีมท 0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217    
ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 

(ตั้งจายจากเงินรายได)     
 

ประเภทคาโทรศัพท                  จํานวน   50,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท  ซ่ึงใชในการติดตอราชการของ
เทศบาลตําบลเขาขวาง 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)     

 



 ประเภทคาไปรษณยีโทรเลข                จํานวน     5,000   บาท 

เพ่ือใชจายเปนคาดวงตราไปรษณียโทรเลขคาลงทะเบียนพัสดุ
ตาง ๆ ท่ีตองใชในการติดตอราชการ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน ดวน ท่ีสุด ท่ีมท 0808.2/ว 1846 ลงวัน ท่ี         
12 กันยายน 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
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 
ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน 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 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน 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 ที่ 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 
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 9 
หนาท่ี 124)           เปนเงิน  5,000  บาท   

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

***   ชุมชนบานชองพราน      

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานพิธีวันสําคัญตางๆ 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม 
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 9 
หนาท่ี 124)           เปนเงิน  5,000  บาท   

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

***   ชุมชนบานเตาปูน      

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานพิธีวันสําคัญตางๆ 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม 
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 9 
หนาท่ี 124)           เปนเงิน  5,000  บาท   

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

***   ชุมชนบานเขาดิน        

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานพิธีวันสําคัญตางๆ 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม 
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 9 
หนาท่ี 124)           เปนเงิน  5,000  บาท   

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

***   ชุมชนบานหัวรอ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานพิธีวันสําคัญตางๆ 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม 



ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 9 
หนาท่ี 124)           เปนเงิน  5,000  บาท   

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

***   ชุมชนบานนางแกว  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานพิธีวันสําคัญตางๆ 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม 
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 9 
หนาท่ี 124)           เปนเงิน  5,000  บาท   

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 
 
 
 
 
 
 

***   ชุมชนพัฒนาโรงนาค       

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานพิธีวันสําคัญตางๆ 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม 
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 9 
หนาท่ี 124)           เปนเงิน  5,000  บาท   

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

***   ชุมชนบานดอนเจริญ       

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานพิธีวันสําคัญตางๆ 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม 
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 9 
หนาท่ี 124)           เปนเงิน  5,000  บาท   

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

***   ชุมชนบานวัดเขาคาง     

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานพิธีวันสําคัญตางๆ 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม 
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 9 
หนาท่ี 124)           เปนเงิน  5,000  บาท   

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

***   ชุมชนเขาขวางพัฒนา   



เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานพิธีวันสําคัญตางๆ 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม 
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 9 
หนาท่ี 124)           เปนเงิน  5,000  บาท   

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

***   ชุมชนบานขุยจาม       

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานพิธีวันสําคัญตางๆ 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม 
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 9 
หนาท่ี 124)           เปนเงิน  5,000  บาท   

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

 

 

 

 

 

***   ชุมชนบานไผเจริญ       

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานพิธีวันสําคัญตางๆ 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม 
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 9 
หนาท่ี 124)           เปนเงิน  5,000  บาท   

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

 ***   ชุมชนบานหวยตาบุญจันทร     

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานพิธีวันสําคัญตางๆ 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม 
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 9 
หนาท่ี 124)           เปนเงิน  5,000  บาท   

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ     รวม      27,500  บาท 

เงินอุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอโพธาราม         จํานวน      27,500  บาท  
1) เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือ

ดําเนินโครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการจัดงาน 
“ทองเท่ียวราชบุรี ของดีเมืองโอง ประจําป 2562”  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 
3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1791 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 (ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 2 หนาท่ี 121) 
       เปนเงิน  15,000  บาท 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

2)  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน สงเสริม
ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว โพ ธ า ร า ม  ป ร ะ จํ า ป  2 5 6 2   ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 
3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1791 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 (ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 6 หนาท่ี 123) 
     เปนเงิน  12,500  บาท 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 งบลงทุน        รวม     168,000  บาท 

        หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง    รวม      168,000  บาท 

  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน     จํานวน  168,000  บาท 

(1) จัดซ้ือตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไมนอยกวา  

152.3x40.6x87.8 ซม. จํานวน  8  ตู  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   (ตั้งตามราคาทองถ่ิน เนื่องจากไมมีกําหนดไวใน
มาตรฐานครุภัณฑ) (ตามบัญชีครุภัณฑ ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.
2561 – 2564)  ลําดับท่ี 2 หนาท่ี 143)    
           เปนเงิน 32,000  บาท 

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

(2) จัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานแบบมีลอเลื่อนสําหรับปลัดเทศบาล 
จํานวน 1 ตัว ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 
0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561    



(ตั้งตามราคาทองถ่ิน เนื่องจากไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ)  
(ตามบัญชีครุภัณฑ ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) ลําดับท่ี 5 หนาท่ี 24)  
            เปนเงิน 5,000  บาท 
 (ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

(3) จัดซ้ือโตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอ้ีจํานวน 1 ชุด   
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 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 (ตั้งตามราคาทองถ่ิน 
เนื่องจากไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ)  (ตามบัญชีครุภัณฑ ใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับท่ี 1) ลําดับท่ี 3 หนาท่ี 23)  
            เปนเงิน 5,000  บาท 
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

(4) จัดซ้ือชุดลําโพงกระเปาหิ้วพรอมไมคโครโฟน จํานวน 1 ชุด 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 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  (ตั้งตามราคาทองถ่ิน 
เนื่องจากไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ)  (ตามบัญชีครุภัณฑ      
ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับท่ี 2) ลําดับท่ี 7 หนาท่ี 29)  
           เปนเงิน 10,000  บาท 
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

(5) จัดซ้ือเครื่องเจาะกระดาษเขาเลม จํานวน 1 อัน   
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 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  (ตั้งตามราคาทองถ่ิน 
เนื่องจากไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ)  (ตามบัญชีครุภัณฑ      
ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับท่ี 2) ลําดับท่ี 8 หนาท่ี 29)  
           เปนเงิน 12,000  บาท 
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

(6) จัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี จํานวน 1 ชุด  



ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 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  (ตั้งตามราคาทองถ่ิน 
เนื่องจากไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ)  (ตามบัญชีครุภัณฑ      
ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับท่ี 2) ลําดับท่ี 5 หนาท่ี 28)  
           เปนเงิน 10,000  บาท 
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

(7) จัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานแบบมีลอเลื่อน จํานวน 5 ตัว  
สําหรับใชในสํานักปลัดเทศบาล ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน ท่ี 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 (ตั้งตามราคาทองถ่ิน เนื่องจากไมมีกําหนดไวใน
มาตรฐานครุภัณฑ)  (ตามบัญชีครุภัณฑ ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
2561 – 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) ลําดับท่ี 6 หนาท่ี 29) 
           เปนเงิน 25,000  บาท 
 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 
(8) จัดซ้ือ เครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง  

 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
21,000.- บาท สําหรับติดตั้งท่ีหองสํานักปลัดเทศบาล ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี 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 (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ    
ป 2561)  (ตามบัญชีครุภัณฑ ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 
2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) ลําดับท่ี 4 หนาท่ี 28)   
           เปนเงิน 42,000  บาท 
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

(9) จัดซ้ือ เครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง  
 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง  สําหรับติดตั้งท่ีหอง
งานทะเบียนราษฎร ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี 
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 (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2561)  (ตาม
บัญชีครุภัณฑ ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) ลําดับท่ี 10 หนาท่ี 29)  
           เปนเงิน 21,000  บาท 
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

(10) จัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานแบบมีลอเลื่อน จํานวน 2 ตัว  
สําหรับใชในงานทะเบียนราษฎร ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน ท่ี 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 (ตั้งตามราคาทองถ่ิน เนื่องจากไมมีกําหนดไวใน
มาตรฐานครุภัณฑ)  (ตามบัญชีครุภัณฑ ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
2561 – 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) ลําดับท่ี 19 หนาท่ี 31) 
           เปนเงิน  6,000  บาท 
 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 
 

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



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งของชุมชน   รวม   505,000 บาท 

งบดําเนินการ        รวม    505,000 บาท 

หมวดคาใชสอย        รวม    505,000 บาท 

ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  

(1) โครงการฝกอบรมทัศนศึกษาดูงานสมาชิกเทศบาล คณะกรรมกรรมการชุมชนและผูปฏิบัติการอัน
เปนประโยชนกับเทศบาลตําบลเขาขวาง   

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมทัศนศึกษาดูงาน
สมาชิกเทศบาล คณะกรรมกรรมการชุมชนและผูปฏิบัติการอันเปน
ป ระ โยช น กั บ เท ศ บ าล ตํ าบ ล เข าข ว าง  เป น ไป ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  (ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนา
ดานการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดี         
ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 1 หนาท่ี 78)  
        เปนเงิน 300,000 บาท 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน)     

 

(2) โครงการจัดทําแผนท่ีแหลงทองเท่ียวและเสนทางทองเท่ียวเทศบาลตําบลเขาขวาง 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทําแผนท่ีแหลงทองเท่ียว

และเสนทางทองเท่ียวเทศบาลตําบลเขาขวาง 
(ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริการประชาชนและการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) 
ลําดับท่ี 2 หนาท่ี 79)     
        เปนเงิน   15,000  บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได)     

 

(3) โครงการสนับสนุนกิจกรรมการทองเท่ียว   
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมการ

ทองเท่ียว 
(ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริการประชาชนและการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) 
ลําดับท่ี 3 หนาท่ี 79)    
        เปนเงิน   15,000  บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได)     



 

(4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศท่ีอยูอาศัยใหผูพิการ   
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศท่ีอยูอาศัยให

คนพิการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด 
ท่ี มท 0810.6/ว 24 ลงวันท่ี 4 มกราคม 2561  (ยุทธศาสตรท่ี 3     
การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม  ตามแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 2 หนาท่ี 73)  

เปนเงิน   40,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

(5) โครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรีและบุคคลในครอบครัว 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการปองกันและแกไขปญหาความ

รุนแรงตอ เด็กและสตรีและบุ คคลในครอบครัว   ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา
สงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม  ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 4 หนาท่ี 74)  

 เปนเงิน   10,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

(6) โครงการครอบครัวอบอุนตนทุนสังคมดีชีวีมีสุข  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการครอบครัวอบอุนตนทุนสังคม

ดีชีวีมีสุข  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการ  (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสงเสริม
คุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม  ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 
– 2564) ลําดับท่ี 6 หนาท่ี 74)  

   เปนเงิน   10,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

(7) โครงการสรรหาคณะกรรมการชุมชน  จํานวน  13  ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลเขาขวาง 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสรรหาคณะกรรมการชุมชน  

จํานวน  13  ชุมชน ในเขตเทศบาล   
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม  
ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 8 หนาท่ี 75)  



  เปนเงิน   30,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

(8)  โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําและคณะกรรมการชุมชน   
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพผูนําและ

คณะกรรมการชุมชน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 
2557  (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพ
สังคม  ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 9 
หนาท่ี 76)  

 เปนเงิน   10,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
 

(9) โครงการจัดทําแผนชุมชน    
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทําแผนชุมชน ตามหนังสือท่ี มท 
0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553   (ยุทธศาสตรท่ี 3         
การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม  ตามแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 10 หนาท่ี 76)  

  เปนเงิน   15,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

 

(10)  โครงการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานสตรีและเด็กจังหวัดราชบุรี 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการปองกันและแกไขปญหา

การค ามนุ ษ ย ด านสตรีและเด็ กจั งห วัด ราชบุ รี   ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา
สงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม  ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 11 หนาท่ี 77)  

   เปนเงิน   10,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

 

(11)  โครงการฝกอบรมอาชีพตางๆ   
  เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมอาชีพตางๆ  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขา
รับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  (ยุทธศาสตรท่ี 2   
การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน   ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 1 หนาท่ี 69)  



 เปนเงิน   30,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

 

(12)  โครงการสรางเกษตรกรรุนใหมใสใจสุขภาพ    
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสรางเกษตรกรรุนใหมใสใจ

สุขภาพ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเข ารับการฝกอบรมของเจาหนา ท่ีท องถ่ิน  พ .ศ. 2557  
(ยุทธศาสตร ท่ี  2  การพัฒ นาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน          
ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 4 หนาท่ี 70)  

  เปนเงิน   20,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

 

 

 

 

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

 



   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    รวม 2,186,540  บาท 

งบบุคลากร        รวม 1,061,540  บาท 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)           จํานวน 1,061,540  บาท 

 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล          จํานวน    344,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  หมวดรายจายและเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาลตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 
1 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป รายละเอียดดังนี้ 

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

 

 ประเภทคาจางลูกจางประจํา      จํานวน  231,400 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจําและเงินปรับปรุง

คาจางลูกจางประจํา ตั้ งจาย 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป รายละเอียดดังนี้ 

- พนักงานขับรถดับเพลิง    จํานวน 1 อัตรา 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทคาจางพนักงานจาง      จํานวน  430,400 บาท 

 เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ท่ัวไปเงินปรับปรุงประจําป ตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 5 อัตรา รวม
ตําแหนงวาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง    จํานวน   55,740 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป ตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 5 อัตรา ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ป 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 

 

 



   

 

งบดําเนินการ         รวม 1,025,000 บาท 

 หมวดคาตอบแทน       รวม  35,000 บาท 

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร     จํานวน  35,000 บาท 

เพ่ือจายเปนชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางตามระเบียบฯ 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

หมวดคาใชสอย       รวม     570,000 บาท 

 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ     จํานวน 330,000 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     90,000 บาท 

1) โครงการอบรมอาสาสมัครปองกนัภัยฝายพลเรือน (อป.พร.)  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมการปองกันและระงับ
อัคคีภัยและการฝกอบรมของ อป.พร. ของเทศบาล  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาท่ี ทองถ่ิน พ.ศ. 2557   (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 5 หนาท่ี 81)   

          เปนเงิน  50,000  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 ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 
2564) ลําดับท่ี 4 หนาท่ี 81)    

            เปนเงิน  20,000  บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได)  

 

 3) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาลและลูกจางและอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเหมาะสม 

          เปนเงิน  10,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 4) คาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน   

เพ่ือจายเปนคาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนสําหรับ
ผูประสบภยัจากรถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

          เปนเงิน  10,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  

 

 

 หมวดคาวสัด ุ        รวม  420,000  บาท 

 ประเภทคาวสัดสุํานักงาน      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) 



   

 

 

 

 ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว     จํานวน   10,000  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    
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.2/ว 0444  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

ประเภทคาวสัดุยานพาหนะและขนสง          จํานวน 100,000บาท 

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  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  10,000  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 30,000 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  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) 

 

 

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 ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 8 หนาท่ี 82) 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 

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



 

แผนงานบริหารทั่วไป (กองคลัง) 

 

งานบริหารงานคลัง        รวม     4,412,960  บาท     

     งบบุคลากร         รวม 1,704,060  บาท  

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)      รวม     1,704,060  บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ    จํานวน    994,000  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     67,860  บาท 

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

(ตั้งจายจากเงินรายได ) 

 

 ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของผูบริหาร   จํานวน    67,200  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของ  ผูอํานวยการกองคลัง ใน
อัตราเดือนละ  5,600  บาท ตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

  ประเภทคาจางพนักงานจาง     จํานวน  533,000  บาท 

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

(ตั้งจายจากเงินรายได ) 



 

 ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง    จํานวน  42,000  บาท 

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

( ตั้งจายจากเงินรายได ) 

 

    งบดําเนินการ        รวม    2,585,000  บาท 

 หมวดคาตอบแทน         รวม        65,000  บาท 

 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       จํานวน       5,000  บาท  

เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงาน
เทศบาลและลูกจางประจําท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ 

( ตั้งจายจากเงินรายได ) 

 

 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จํานวน    50,000  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   2,160,000  บาท     

 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ            จํานวน      150,000  บาท 

(1) เพ่ือจายเปนคารับวารสารคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานและ
คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ 



 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทรายจายท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ   

จํานวน  1,970,000  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 คาเชาท่ีพัก 
เปนตน และท่ีมีสิทธิไดตามระเบียบฯ กําหนด    

       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 ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.
2561 – 2564 เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) ลําดับท่ี 1 หนาท่ี 16) 
           เปนเงิน 1,900,000 บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

(3) เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 
(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม 
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 – 2564 เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) ลําดับท่ี 1 หนาท่ี 13)    
            เปนเงิน 30,000 บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม     จํานวน   40,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน

ของเทศบาลใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร 
รถยนต รถจักรยานยนต ครุภัณฑตาง ๆหรือทรัพยสินอ่ืนใดของกองคลัง 



 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 หมวดคาวัสด ุ        รวม      315,000  บาท      

 ประเภทคาวัสดุสํานักงาน     จํานวน   130,000  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 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    20,000  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    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) 

 ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร         จํานวน   15,000  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) 

 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร         จํานวน   50,000  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) 
 

 ประเภทคาวัสดุอื่น        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) 

 

 คาสาธารณูปโภค        รวม        45,000  บาท 

 ประเภทคาบริการไปรษณีย     จํานวน     15,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาจัดซ้ือดวงตราไปรษณีย 
คาลงทะเบียนพัสดุตาง ๆ ท่ีใชในการติดตอราชการท่ีตองใชในการติดตอ
ราชการ   ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  
ท่ีมท 0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรม



 

สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217    
ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 

 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

ประเภทคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   จํานวน    30,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาบริการโทรคมนาคม (อินเตอรเน็ต)  ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ีมท 0808.2/ว 1846 
ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217  ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

งบลงทุน         รวม       123,900  บาท 

 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง     รวม       123,900  บาท 

 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร               รวม         18,500  บาท 

  (1) คาจัดซ้ือคอมพิวเตอร    จํานวน      16,000  บาท 

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.3GHzหรือดีกวา จํานวน 1  หนวย   

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา 
4 GB 

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล  (HARD Drive)  ชนิด  SATA  หรือดีกวาขนาด
ความจุไมนอยกวา  1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 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 

 - มีแปนพิมพและเมาส 
 - มีจอภาพแบบ LCD  หรือดีกวา  มี  Contrast Ratio ไมนอยกวา 
600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  จํานวน  1  ชุด ชุดละ  
16,000.-  บาท จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 16,000.- บาท (ตั้งตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ณ  วันท่ี 23 พฤษภาคม  
2561) (สามารถปรับเปลี่ยนไดตามราคามาตรฐาน ณ ปปจจุบันท่ีไดรับการอนุมัติ
จัดซ้ือ)  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี 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  (ตามบัญชีครุภัณฑ ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ.2561 - 2564) ลําดับท่ี 5 หนาท่ี 144) 

(ตั้งจายจากเงินเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 (2) เครื่องสํารองไฟฟา       จํานวน  2,500  บาท  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 800 VAมี

กําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) และสามารถ
สํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที ราคาเครื่องละ 2,800 บาท จํานวน  
1  เครื่อง   (ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ณ  วันท่ี 23 พฤษภาคม  2561) (สามารถปรับเปลี่ยนได
ตามราคามาตรฐาน ณ ปปจจุบันท่ีไดรับการอนุมัติจัดซ้ือ)  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  (ตามบัญชีครุภัณฑ     
ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ลําดับท่ี 5 หนาท่ี 144) 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

ประเภทครุภณัฑงานบานงานครัว       จํานวน  20,000  บาท 

(๑) คาจัดซ้ือผามานพรอมติดตั้ง    จํานวน  20,000  บาท  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือผามานพรอมติดตั้ง จํานวน 5 ชุด  
  - ขนาด 190x255  เมตร  จํานวน  2  ชุด 
  - ขนาด 190x285  เมตร  จํานวน  1  ชุด 
  - ขนาด 190x314  เมตร  จํานวน  2  ชุด 

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี 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  ตั้งตามราคา
ทองถ่ินและตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2)  ลําดับท่ี 17 หนาท่ี 31 
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน         จํานวน  85,400  บาท 
(๑) คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง  จํานวน  32,400  บาท  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  ชนิดตั้ง

พ้ืนหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง เปนเงิน 32,400.- บาท  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ินท่ี 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   ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ป 2561 และตาม
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ท่ี 1)  ลําดับท่ี 6 หนาท่ี 24 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

(๒) คาจัดซ้ือตูเหล็ก  แบบ 2 บานเปด   จํานวน  33,000  บาท  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็ก  แบบ 2 บานเปด  จํานวน  6  ตู  

เปนเงิน 33,000.- บาท  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  ตั้งตามราคาทองถ่ินและตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  ลําดับท่ี 7 
หนาท่ี 24 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

(๓) คาจัดซ้ือตูเหล็กบานเล่ือนกระจก  ขนาด 4 ฟุต จํานวน  20,000  บาท  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กบานเลื่อนกระจก  ขนาด 4 ฟุต  

จํานวน  4  ตู  เปนเงิน 20,000.- บาท  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  ตั้งตามราคาทองถ่ินและตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 1)  ลําดับท่ี 8 
หนาท่ี 24 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

 

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

 



 

แผนงานการศึกษา 

 

รวมกองการศึกษา        ตั้งไว   8,084,490    บาท 

แผนงานการศึกษา        รวม    7,443,810    บาท 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา      รวม    7,443,810    บาท 

    งบบุคลากร         รวม 1,508,160  บาท 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)      จํานวน11,508,160  บาท  

 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ       จํานวน   318,000   บาท  

เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาลสามัญและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 2 
อัตรา รวมตําแหนงวางตามแผนอัตรากําลัง 3 ป รายละเอียดดังนี้ 

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

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล    จํานวน       1,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล 
ตั้งจาย 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

ประเภทเงินประจําตําแหนงของหัวหนาฝายบริหารการศึกษา  จํานวน     30,000  บาท  

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

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

ประเภทเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล     จํานวน  797,160  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนให กับพนักงานครูเทศบาลและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานครูเทศบาล ต้ังจาย 12 เดือน 
จํานวน 3 อัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปรายละเอียดดังนี้ 

- ครู ตําแหนง คศ.1   จํานวน 2 อัตรา 
- ครูอันดับผูดูแลเด็กเล็ก  จํานวน 1 อัตรา 



 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานครูเทศบาล    จํานวน     2,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานครู
เทศบาลตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

ประเภทคาจางพนักงานจาง      จํานวน  216,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ท่ัวไป และเงินปรับปรุงประจําป  ต้ังจาย  12  เดือน  จํานวน 2 อัตรา 
รวมตําแหนงวาง 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) 
 

ประเภทคาจางพนักงานจาง (ผูชวยผูดูแลเดก็)    จํานวน  108,000 บาท 

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

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง (ผูชวยผูดูแลเด็ก)  จํานวน   12,000  บาท 

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

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

งบดําเนินการ                 รวม    2,910,650  บาท 

หมวดคาตอบแทน        จํานวน      35,000  บาท 

ประเภทเงินชวยเหลอืการศึกษาบุตร          จํานวน     20,000  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  1,046,100 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     656,100   บาท   

1.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 



 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน ตาง ๆ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก ฯลฯของพนักงานเทศบาลและลูกจางอ่ืน ๆ ท่ี
จําเปนและเหมาะสม    

    เปนเงิน    40,000      บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

2.   โครงการฝกอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการและสนับสนุน  โครงการฝกอบรม

จริยธรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 4หนาท่ี 86)   

      เปนเงิน     20,000    บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

3.   โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
      รวมเปนเงิน  462,000 บาท 
 3.1) คาอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลเขาขวาง จํานวน   245  วัน  อัตราคนละ 20 บาท         
โดยจัดสรรใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 70  คน (ยอดนักเรียน ณ 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี 
มท 0816.2/ว3274   ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาของ
องค กรปกครองส วนท อง ถ่ิน  ประจํ าป งบประมาณ  พ .ศ .2562    
(ยุทธศาสตรท่ี3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม 
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) ลําดับท่ี 10 หนาท่ี 24  ( จํานวน 70x245x20 ) 
       เปนเงิน   343,000    บาท 

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ) 

  3.2) คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 

เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
(รายหัว ) ในสังกัดเทศบาลตําบลเขาขวาง อัตราคนละ 1,700 บาท/คน/ป   
โดยจัดสรรใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 70  คน  ( ยอดนักเรียน ณ 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี 
มท 0816.2/ว3274  ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาและ



 

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ประจําปงบประมาณ 
2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ยุทธศาสตรท่ี3 การพัฒนาดาน
สงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) ลําดับท่ี 
12 หนาท่ี 24 (จํานวน 70X 1,700 บาท  )  เปนเงิน    119,000   บาท 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

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

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา – 
เด็กเล็ก(ศพด.)  ในสังกัดเทศบาลตําบลเขาขวาง โดยจัดสรรใหแก      
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 70  คน  ( ยอดนักเรียน ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน 2561) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุดท่ี มท 
0893.2/ว 1918 ลว 16 มิ.ย.2552 และ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลว 22  มี.ค.2559  และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274  ลงวันท่ี 19 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาและเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ประจําปงบประมาณ 2562  ตามรายการดังตอไปนี ้

4.1)  คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ   200 บาท / คน / ป  
(ยุทธศาสตรท่ี3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม 
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) ลําดับท่ี 13 หนาท่ี 24 (จํานวน 70X 200 บาท)   

    เปนเงิน    14,000.-   บาท 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

4.2)  คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ   200 บาท / คน / ป  
(ยุทธศาสตรท่ี3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม 
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) ลําดับท่ี 14 หนาท่ี 25 (จํานวน 70X 200 บาท)   

    เปนเงิน    14,000.-   บาท 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

4.3)   คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ   300 บาท / คน / 
ป  (ยุทธศาสตรท่ี3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม 
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) ลําดับท่ี 15 หนาท่ี 25 (จํานวน 70X 300 บาท)   

    เปนเงิน    21,000.-   บาท 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 



 

4.4)   คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  อัตราคนละ   430 บาท / คน 
/ ป  (ยุทธศาสตรท่ี3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพ
สังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 – 2564) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) ลําดับท่ี 16 หนาท่ี 25  (จํานวน 70X 
430 บาท)   

    เปนเงิน    30,100.-   บาท 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

5.   โครงการฝกอบรมสัมมนาผูดูแลเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
    ตําบลเขาขวาง 

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็กเล็กสําหรับเปน
คาใชจายในโครงการฝกอบรมสัมมนาผูดูแลเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลเขาขวาง  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557       เปนเงิน      20,000 บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

6.  โครงการปฐมนิเทศผูปกครอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล 
    เขาขวางประจําป 

 เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการปฐมนิเทศผูปกครองศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ ก เท ศ บ าล ตํ าบ ล เข าข ว า งป ระ จํ าป   เป น ไป ต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)   ลําดับท่ี  1หนาท่ี 85)   
     เปนเงิน       5,000    บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

7.   โครงการกิจกรรมเด็กนักเรียนเยาวชนชวงวันหยุด 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการกิจกรรมเด็กนักเรียนและ
เยาวชนชวงวันหยุด  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557   (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและคุณภาพสั งคม  ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป        
(พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 2 หนาท่ี 85) เปนเงิน       30,000   บาท 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

หมวดคาวสัด ุ         รวม    1,814,550    บาท 

ประเภทคาวสัดสุํานักงาน               จํานวน   100,000   บาท 



 

(1) 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         เปนเงิน  50,000 บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

(2) เพ่ือใชจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสิ่งพิมพ เพ่ือจัดใหชุมชนตามท่ี
อานหนังสือคาวารสาร หนังสือพิมพ ฯลฯ  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        เปนเงิน  50,000 บาท  

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทคาวสัดุงานบานงานครัว     จํานวน    40,000  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) 

 

 ประเภทคาวสัดุยานพาหนะและขนสง     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) 

 

ประเภทคาวสัดเุชื้อเพลิงและหลอลื่น       จํานวน 5,000  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    7,000   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) 

ประเภทคาวสัดุคอมพิวเตอร           จํานวน 50,000  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  5,000  บาท 

เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ  รวมท้ังอะไหล ตาง 
ๆ ท่ีจําเปนตองใช  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) 

 

 ประเภทคาวัสดุกีฬา          จํานวน   50,000   บาท 



 

เพ่ือใชจายในการจัดซ้ือวัสดุกีฬา เพ่ือใหโรงเรียนชุมชนและ
เยาวชนในเขตเทศบาลตําบลเขาขวาง  ไวใชออกกําลังกายและเปนการ
สงเสริมการเลนกีฬา การใชเวลาวางใหเปนประโยชน 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)   
 

 ประเภทวัสดุกอสราง          จํานวน     10,000  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) 

 ประเภทคาอาหารเสริม (นม)      จํานวน  1,542,550  บาท 

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

เทศบาลตําบลเขาขวาง จํานวนนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 
จํานวน 70  คน ในอัตราคนละ 7 .37 บาท   (70  x 7.37 x 260)        
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี  มท 0816.2/ว3274       
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562   (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม  ตามโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี  2)  ลําดับ
ท่ี  11  หนาท่ี 24     เปนเงิน   134,140   บาท 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

(2) คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลเขาขวาง 
เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล 

(สพฐ.) 3 โรงเรียน เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหเด็กอนุบาล - 
ประถมศึกษาปท่ี 6 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0816.2/ว3274   ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาของ



 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน
นักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน   2561   โดยแยกออกเปน  3 แหง ดังนี้ 

 1) โรงเรียนวัดนางแกว (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม  ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 2)  ลําดับท่ี 4  
หนาท่ี 22) 
 2) โรงเรียนวัดโคกทอง (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม  ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 2)  ลําดับท่ี 7   
หนาท่ี 23) 
 3) โรงเรียนวัดชองพราน ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 2)  ลําดับท่ี 2   
หนาท่ี 21) 

    (จํานวนนักเรียน 735x7.37x260 = 1,408,410 ) 
   เปนเงิน     1,408,410    บาท 

ท้ังนี้ จะเบิกจายไดตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน   

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

หมวดสาธารณูปโภค         รวม  15,000   บาท 

ประเภทคาบรกิารทางดานโทรคมนาคม       จํานวน  15,000    บาท 

เพ่ือจายเปนคาบริการระบบ  Internet  ท่ีใชในกองการศึกษา
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) 

 

 

งบเงินอุดหนุน 

    หมวดเงินอดุหนุน        รวม  3,025,000   บาท 

 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการอื่น     จํานวน  3,025,000   บาท 

(1) เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียน     จํานวน  2,940,000   บาท 



 

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

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง 
 สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  
 ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง  
 มหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1791 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 

 1) โรงเรียนวัดนางแกว (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2)  ลําดับท่ี 3   
หนาท่ี 22  
  
 2) โรงเรียนวัดโคกทอง (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ. 2561 – 2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 2)  ลําดับท่ี 8 
หนาท่ี 23 

 3) โรงเรียนวัดเขาชองพราน (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดาน
สงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561–2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับ ท่ี  2)     
ลําดับท่ี 1  หนาท่ี 21 

(จํานวนนักเรียน 735 x 200 x 20 = 2,940,000) 
           เปนเงิน  2,940,000  บาท 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

(2) เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดนางแกว     
 เพ่ือเปนเงินสนับสนุนโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตาม
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 
มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ ว 1791 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560  (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคมตามโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561–2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2)  ลําดับ
ท่ี 5  หนาท่ี  22            
           เปนเงิน   85,000  บาท 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    รวม  640,680   บาท 

     งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น      รวม  375,000   บาท 

     งบดําเนินการ        รวม  375,000   บาท 

 หมวดคาใชสอย       รวม  375,000   บาท 

ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ  

         รวม      375,000 บาท 

(1) เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  จํานวน   30,000 บาท 
โครงการจัดงานฉลองวันลอยกระทง 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  
ประจําป 2560 โดยกิจกรรมการประกวดนางนพมาศและการจัดกีฬา
พ้ืนบานในงานประเพณีลอยกระทง เชน คาใชจายในการตกแตงสถานท่ี 
คาวัสดุอุปกรณ  คาจางทําของ คาใชจายในการประชาสัมพันธและ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและจําเปนตอการจัดงาน เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559  (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและ
คุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 
2564) ลําดับท่ี 2 หนาท่ี 87) 



 

 (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 เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2559   (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและ
คุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 
2564) ลําดับท่ี 1 หนาท่ี 87) 

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

(3) เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณ ี   จํานวน  15,000 บาท 
 แหเทียนจํานําพรรษา 

 โครงการประเพณีแหเทียนพรรษา 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการจัดงานแหเทียนเขาพรรษา 
ประจําป 2561 เชน คาใชจายในพิธีศาสนา คาตอบแทนกรรมการ
อํานวยการและกรรมการตัดสิน คาอาหารเครื่องดื่ม คาจางทําตนเทียน 
คาตกแตงขบวนแหตนเทียน คาดอกไม  คาน้ําดื่มและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง แ ล ะ จํ า เป น ใน ก า ร จั ด ง า น   เป น ไป ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559  (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและ
คุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 
2564) ลําดับท่ี 3 หนาท่ี 87) 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

(4) เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเดก็ในเขตเทศบาล  จํานวน 230,000 บาท 

 โครงการจัดงานฉลองวันเดก็แหงชาต ิ

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ  ในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 
ประจําป 2561 เชน คาของขวัญของรางวัล วัสดุโฆษณาและเผยแพร  
คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและจําเปนในการจัด
งาน  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด



 

งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559   (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 6 หนาท่ี  88 ) 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานกีฬาและนันทนาการ       รวม  265,680  บาท 
     งบดําเนินการ        รวม    80,000  บาท 

หมวดคาใชสอย       รวม    80,000  บาท 
ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ  
         รวม    80,000    บาท 

(1) คาใชจายในโครงการ “ มหกรรมกีฬาสานสัมพันธชุมชน ทต.เขาขวาง ” 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ “ มหกรรมกีฬาสานสัมพันธ
ชุมชน ทต. เขาขวาง ”  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  (ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 8 หนาท่ี 89)  
       เปนเงิน   50,000   บาท 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

(2) คาใชจายในโครงการ “ แขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ ” 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ “แขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ”
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559   (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดาน
สงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนา



 

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี  7 หนาท่ี 136)   
        เปนเงิน   30,000   บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 

 งบเงินอุดหนุน        รวม    185,680    บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน       รวม    185,680    บาท 
 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการอื่น     รวม    185,680    บาท 

(1) เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดชองพราน 
  โครงการแขงขันกีฬาภายในตอตานยาเสพติด 

 เพ่ือจายเปนเงินสนับสนุน“โครงการแขงขันกีฬาภายใน
ตอตานยาเสพติด”  ตามยุทธศาสตรท่ี 6  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี  มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 
มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ ว 1791 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560   ตามโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561–2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2)  ลําดับ
ท่ี 2     หนาท่ี 26          เปนเงิน 55,680  บาท 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

 (2) เงินอุดหนุนโรงเรียนวดัโคกทอง 

   โครงการปองกันสิ่งเสพตดิดวยกิจกรรมกีฬา 

 เพ่ือจายเปนเงินสนับสนุน “โครงการปองกันสิ่งเสพตดิดวย
กิจกรรมกีฬา”  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1791 ลงวันท่ี 3 
เมษายน 2560  ตามยุทธศาสตรท่ี6  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ. 2561–2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2)   ลําดับท่ี 4   
หนาท่ี 27         เปนเงิน  50,000  บาท  

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

(3) เงินอุดหนุนโรงเรียนชองพรานวิทยา 



 

  โครงการดนตรีสรางสรรคสัมพันธชุมชน 

 เพ่ือจายเปนเงินสนับสนุน“โครงการดนตรีสรางสรรคสัมพันธ
ชุมชน”   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1791 ลงวันท่ี 3 
เมษายน 2560   ตามยุทธศาสตรท่ี6  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป         
(พ.ศ. 2561–2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2)  ลําดับ ท่ี 1    
หนาท่ี 26                  เปนเงิน  70,000  บาท 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

 

 
 

(4 ) เงินอุดหนุนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ  

  โครงการ “ กีฬาเทศบาลสัมพันธ” 

เพ่ือจายเปนเงินสนับสนุนเจาภาพการแขงขัน โครงการกีฬา
เทศบาลสัมพันธ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1791 ลงวันท่ี 3 
เมษายน 2560   (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
และคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 
2564) ลําดับท่ี 4 หนาท่ี 134 )       

         เปนเงิน  10,000  บาท 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

 

 

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

 
 
 



 
 

แผนงานสาธารณสุข 

รวมกองสาธารณสุขฯ        รวม   6,928,600  บาท 

แผนงานสาธารณสุขฯ        ตั้งไว  1,465,000  บาท 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ      รวม   1,465,000  บาท 

     งบบุคลากร         รวม     625,000  บาท 

     หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)      จํานวน  625,000 บาท 

 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ    จํานวน  406,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญเงินเดือน และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 2 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) 

 

 ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล    จํานวน  5,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาการครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงาน
เทศบาล ตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา รวมตําแหนงวาง ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทคาจางพนักงานจาง      จํานวน  171,000  บาท 

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

(ตั้งจายจากเงินรายได) 



 
 

 

 ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง    จํานวน  1,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  และเงินปรับปรุงประจําป  ตั้งจาย 12 
เดือน จํานวน 1 อัตรา รวมตําแหนงวาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

     งบดําเนินการ        รวม    580,000  บาท 

หมวดคาตอบแทน       จํานวน  10,000  บาท 

 ประเภทเงินชวยเหลอืการศึกษาบุตร     จํานวน    5,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจางประจําท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบกําหนด   

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จํานวน    5,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานเทศบาล,ลูกจางประจําและ
พนักงานจางท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการและมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามระเบียบกําหนด 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 หมวดคาใชสอย       รวม     225,000  บาท 

 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ     จํานวน     5,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
โฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจางเหมา
บริการ และรายจายอ่ืนเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการอ่ืนๆ  เปนตน  

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

ประเภทรายจายเพ่ือการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน   จํานวน     15,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินของ
เทศบาลใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร รถยนต 
รถจักรยานยนต ครุภัณฑตาง ๆ หรือทรัพยสินอ่ืนใดของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม  

(ตั้งจายจากเงินรายได) 



 
 

 

 ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ     
          จํานวน  205,000 บาท 

1) เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลและลูกจาง เชน คาลงทะเบียน
ตางๆ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก ฯลฯ  ท่ีมีสิทธิไดตาม
ระเบียบฯ กําหนด            เปนเงิน  15,000  บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

2) เพ่ือจายเปนคาใชจ ายในการฝกอบรมโครงการต าง ๆ เก่ียวกับ
สาธารณสุข จํานวน  7  โครงการ   ดังนี้ 

(2.1)  โครงการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก   เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี ทองถ่ิน พ.ศ. 
2557   (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพ
สังคม ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับ
ท่ี 1 หนาท่ี 92)           เปนเงิน  30,000  บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

(2.2)  โครงการปองกันควบคุมโรคติดตอจากสัตวสูคน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการปองกันควบคุมโรคติดตอจากสัตว
สูคน เชน โรคพิษสุนัขบา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561  (ยุทธศาสตรท่ี 
3 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 2 หนาท่ี 93)  

            เปนเงิน  20,000  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
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 10 หนาท่ี 98) 

      เปนเงิน  30,000  บาท 



 
 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

(2.4)  โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลเอดส 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลเอดส 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  (ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 7 หนาท่ี 96)  

             เปนเงิน 20,000  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
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 8 หนาท่ี 96)   

            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
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 9 หนาท่ี 97) 

          เปนเงิน 20,000 บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได 

) 
       

      (2.7) โครงการควบคุม ปองกันและแกไข ปญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน (โครงการตามพระราชดําริดานการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการควบคุม ปองกันและแกไข 
ปญหาโรคขาดสารไอโอดีน (โครงการตามพระราชดําริดานการควบคุมโรค



 
 

ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.5/1175 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2561  (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม ตามโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) ลําดับท่ี 
1 หนาท่ี 14       
             เปนเงิน 50,000 บาท 
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน.) 
 

 

หมวดคาวัสด ุ        รวม     342,000  บาท 

 ประเภทวัสดสุํานักงาน       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) 
 

 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว      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  250,000 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  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) 

ประเภทคาวสัดุโฆษณาและเผยแพร         จํานวน  10,000 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 

  เงินอุดหนุนการดําเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
   

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 ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 
2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) ลําดับท่ี 1 หนาท่ี 16)    
       เปนเงิน  260,000  บาท   

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 



 
 

 

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

 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุข) 

 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล      รวม    5,463,600  บาท 

งบบุคลากร         รวม    1,546,600  บาท 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)      จํานวน 1,546,600 บาท 

 ประเภทคาจางลกูจางประจํา      จํานวน  909,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจําและเงินปรับปรุง
ประจําป ตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
รายละเอียดดังนี้ 

- เจาพนักงานสุขาภิบาล   จํานวน 1 อัตรา 
- คนงานประจํารถขยะ    จํานวน 3 อัตรา 

 (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของลูกจางประจํา    จํานวน   1,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพ่ิมพิเศษของ
ลูกจางประจํากรณี ถึงข้ันสูง  และเงินปรับปรุงประจําป ตั้งจาย 12 เดือน 
จํานวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทคาจางพนักงานจาง      จํานวน 570,000  บาท 

เพ่ื อจ าย เป นค าจ างพนักงานจ างและพนั กงานจ างท่ั วไป           
เงินปรับปรุงประจําป  ตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 6 อัตรา รวมตําแหนงวาง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง    จํานวน   66,600  บาท 



 
 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป และเงินปรับปรุงประจําป  ตั้งจาย 12 
เดือน จํานวน 6 อัตรา รวมตําแหนงวาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 

 

 

     งบดําเนินการ        รวม   2,913,000 บาท 

 หมวดคาตอบแทน       จํานวน  103,000 บาท 

 ประเภทเงินชวยเหลอืการศึกษาบุตร     จํานวน    3,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานเทศบาล 
และลูกจางประจําท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จํานวน  100,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานเทศบาล,ลูกจางประจําและ
พนักงานจางท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการและมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามระเบียบกําหนด   

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

 หมวดคาใชสอย       รวม  1,965,000 บาท 

ประเภทรายจายเพ่ือการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน   จํานวน 150,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ของเทศบาลใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร 
รถยนตบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต ครุภัณฑตาง ๆ หรือทรัพยสินอ่ืนใด
ของกองสาธารณสุขฯ  

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ     จํานวน 1,750,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือคา
โฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจางเหมา
บริการ คาจางเหมาบริการกําจัดขยะมูลฝอย คาเชาสถานท่ีในการกําจัด
ขยะมูลฝอยและรายจายอ่ืนๆเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการอ่ืนๆ เปนตน 

(ตั้งจายจากเงินรายได  1,182,490    บาท) 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   567,510    บาท) 
 



 
 

 ประเภทรายจายท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ  ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ     
          จํานวน       65,000 บาท  

(1 ) เพ่ื อจ าย เป นค าใช จ าย ในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลและลูกจาง 
เชน คาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง       คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก 
ฯลฯ  ท่ีมีสิทธิไดตามระเบียบฯ กําหนด     

             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 ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับ
ท่ี  1 หนาท่ี 102)                        เปนเงิน 30,000 บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 
 

(3) โครงการรักษน้ํา รักษคลอง 
เพ่ือจายเปนคาใชจายการดําเนินงานโครงการเก่ียวกับการ

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

(ยุทธศาสตร ท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม        
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 3 
หนาท่ี 104)         เปนเงิน  30,000  บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

 

 หมวดคาวัสดุ        รวม    845,000    บาท 

ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง       จํานวน  100,000  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  500,000 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) 

 ประเภทวสัดุงานบานงานครัว       จํานวน  200,000 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   200,000  บาท) 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  200,000  บาท) 

 ประเภทคาวสัดกุารเกษตร          จํานวน  15,000 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  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) 

 

 

งบลงทุน         รวม    1,004,000 บาท 

หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง     รวม    1,004,000 บาท 

ประเภทคาท่ีดินและสิ่งกอสราง      รวม    1,004,000 บาท 

 (1) โครงการขุดลอกคลอง บริเวณชุมชนบานโคกทอง    จํานวน  173,000 บาท 
ชุมชนบานเตาปูน หมู 1 , หมู 2 ตําบลเตาปูน อ.โพธาราม 
จังหวัดราชบุร ี
 

  เพ่ือจายในโครงการขุดลอกคลอง บริเวณชุมชนบานโคกทอง 
ชุมชนบานเตาปูน หมู 1 , หมู 2 ตําบลเตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
โดยมีขนาดกวางบนเฉลี่ย 1.10 - 2.00  เมตร ขนาดกวางลางเฉลี่ย      
0.50 - 0.96 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.3 - 0.5 เมตร ยาวประมาณ 12,197 
เมตร หรือมีปริมาตรขุดลอกรวมท้ังสิ้นไมนอยกวา 4,577 ลูกบาศกเมตร 
(ตามรูปแบบและรายละเอียด ท่ี เทศบาล กําหนด ) พรอมป าย
ประชาสัมพันธ โครงการ  เปน ไปตามพระราชบัญ ญั ติ เทศบาล          



 
 

พ.ศ. 2496 (ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) 
ลําดับท่ี 1 หนา 103) 

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

(2) โครงการขุดลอกคลองเสนทุงแจง หมู 1 , หมู 2 , หมู 8    จํานวน 266,000 บาท 
 ต. นางแกว อ. โพธาราม จ. ราชบุร ี
 

  เพ่ือจายในโครงการขุดลอกคลองเสนทุงแจง หมู 1 , หมู 2 , 
หมู 8 ตําบลนางแกว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีขนาดกวางบนเฉลี่ย 
2.50 - 15.70 เมตร ขนาดกวางลางเฉลี่ย 1.22 - 14.27 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร ยาวประมาณ 3,670 เมตร หรือมีปริมาตรขุดลอกรวมท้ังสิ้น
ไมนอยกวา 7,051 ลูกบาศกเมตร (ตามรูปแบบและรายละเอียดท่ี
เทศบาลกําหนด)    เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
(ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตาม
โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 1   
หนา 103) 

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

 

(3) โครงการขุดลอกคลองสายชุมชนบานโรงนาค หมู 3      จํานวน 459,000 บาท 
 ตําบลนางแกว อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี
 

  เพ่ือจายในโครงการขุดลอกคลองสายชุมชนบานโรงนาค หมู 3 
ต.นางแกว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีขนาดกวางบนเฉลี่ย 6.40 -
25.20 เมตร ขนาดกวางลางเฉลี่ย 4.84 - 23.87 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร ยาวประมาณ 1,775.50 เมตร หรือมีปริมาตรขุดลอกรวมท้ังสิ้นไม
นอยกวา 12,145 ลูกบาศก เมตร (ตามรูปแบบและรายละเอียดท่ี
เทศบาลกําหนด) พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ   เปนไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   (ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ลําดับท่ี 1 หนา 103) 

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 
(4) โครงการขุดลอกคลองสายชุมชนบานดอนเจริญ หมู 4      จํานวน 106,000 บาท 

 ตําบลนางแกว อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี
 

  เพ่ือจายในโครงการขุดลอกคลองสายชุมชนบานดอนเจริญ หมู 
4 ต.นางแกว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีขนาดกวางบนเฉลี่ย 2.80-
6.00 เมตร ขนาดกวางลางเฉลี่ย 1.37-4.62 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 



 
 

ยาวประมาณ 1,440 เมตร หรือมีปริมาตรขุดลอกรวมท้ังสิ้นไมนอยกวา 
2,804 ลูกบาศกเมตร (ตามรูปแบบและรายละเอียดท่ีเทศบาลกําหนด) 
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ   เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496   (ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) 
ลําดับท่ี 1 หนา 103) 

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 
 

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



 

แผนงานเคหะและชุมชน (กองชาง) 

 

แผนงานเคหะและชุมชน             รวม    9,259,000  บาท 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม    8,909,000  บาท 

งบบุคลากร รวม    2,137,000  บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) จํานวน 2,137,000 บาท 

ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 1,180,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาลสามัญและเงิน
ปรับปรุงประจําปของพนักงานเทศบาล ตั้งจาย 12 เดือน จํานวน 5 
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) 

 

 ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล จํานวน    10,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ
ใหแกพนักงานเทศบาล ตั้งจาย 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

(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)  

 

 ประเภทคาจางพนักงานจาง             จํานวน  821,000   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   2,241,000  บาท   

 หมวดคาตอบแทน        รวม     150,000  บาท 

 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร     จํานวน   40,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก  พนักงาน 
เทศบาล,ลูกจางและครอบครัว ตามระเบียบ ฯ   

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 

ประเภทคาเชาบาน       จํานวน 100,000  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  10,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานเทศบาล, ลูกจางประจํา
และพนักงานจางท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบั ติ
ราชการหรือวันหยุดราชการและมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามระเบียบ
และหลักเกณฑกําหนด 

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

 
 

 หมวดคาใชสอย       รวม     1,050,000  บาท 

ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ             จํานวน    400,000  บาท  

เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ   
คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจางเหมา
บริการ และรายจายอ่ืนเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการอ่ืนๆ  

(ตั้งจายจากเงินรายได)  

 



 

 ประเภทรายจายท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ      
          จํานวน   650,000  บาท     

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียนตาง ๆ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   
คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและลูกจางอ่ืน ๆ ท่ี
จําเปนและเหมาะสม 

          เปนเงิน  50,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  

 

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน              จํานวน  600,000 บาท 

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

        เปนเงิน  100,000  บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)   
 

2) เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ประเภทสาธารณูปโภค ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก 
เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ เปนตน      

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

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน     200,000  บาท) 

 

 หมวดคาวสัด ุ        รวม   1,010,000  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  50,000  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  800,000  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 500,000    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   10,000  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   31,000  บาท 

       ประเภทคาไปรษณยีโทรเลข      จํานวน  1,000  บาท 

เพื่ อ จ าย เป นค าดวงตราไป รษณี ย โท ร เลขและ
คาลงทะเบียนพัสดุตางๆ ท่ีตองใชในการติดตอราชการ   ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ีมท 0808.2/ว 
1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217  ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 
2560 

(ตั้งจายจากเงินรายได)   

   ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม     จํานวน  30,000  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   4,531,000  บาท 

 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง     รวม   4,531,000  บาท 

ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว     รวม       40,000  บาท 

 ติดตั้งผามานและอุปกรณหองกองชาง     จํานวน    40,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนคาติดตั้งผามานและอุปกรณหองกองชางโดยมี     
- ขนาดความกวางไมนอยกวา 7.2 เมตร สูงไมนอยกวา 1.8 

เมตร จํานวน 1 ชุด  
- ขนาดความกวางไมนอยกวา 5.8 เมตร สูงไมนอยกวา 1.8 

เมตร จํานวน 1 ชุด  
(คุณสมบัติและรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลกําหนด) ตั้งตามราคา      
ทองถ่ิน  เนื่องจากไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ)  ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี 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 ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2561  ตามบัญชีครุภัณฑ ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
2561 –  2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที 2)  ลําดับท่ี 29  หนาท่ี 34 

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

ประเภทคาท่ีดินและสิ่งกอสราง      รวม   4,491,000  บาท 

(1) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลตคอนกรตี โดยเริ่มจากบาน 
นายอิ้ว แยกบานใหมไปจนถึงบานชางหนุมชุมชนบานขุยจาม  
หมูท่ี 7 ตําบลนางแกว อําเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี 

เพ่ือจายในโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต โดย
เริ่มจากบานนายอิ้ว แยกบานใหมไปจนถึงบานชางหนุม ชุมชน
บานขุยจาม หมูที่ 7 ต.นางแกว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  โดยเสริมผิว
แอสฟลทคอนกรีตขนาดกวางประมาณ 3.50 เมตร หนา 0.05 เมตร            
ยาวประมาณ 365.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีงานเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีตไม
นอยกวา 1,277.50 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ ตาม
แบบท่ีเทศบาลฯ กําหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496  (ยุทธศาสตร ท่ี  1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานของ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) ลําดับท่ี 3   
หนาท่ี 14)    



 

       เปนเงิน  405,000  บาท 
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

 

 

 

(2) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลตคอนกรตี ถนนสายบาน 
นายสนธยา ชุมชนบานดอนเจริญ  หมูท่ี 4   ตําบลนางแกว 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี

เพ่ือจายในโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต ถนน
สายบานนายสนธยา ชุมชนบานดอนเจรญิ  หมูที่ 4   ตําบลนางแกว  
ต..นางแกว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  โดยเสริมผิวแอสฟลทคอนกรีตขนาด
กวางประมาณ 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวประมาณ 520.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีงานเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีตไมนอยกวา 1,560.00 ตาราง
เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  ตามแบบท่ีเทศบาลฯ กําหนด 
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   (ยุทธศาสตรท่ี 1   
การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) ลําดับท่ี 3 หนาท่ี 14)   
       เปนเงิน  499,000  บาท  

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

(3) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลตคอนกรตี ถนนสายโรงเรยีน 
ชองพรานวิทยา  (ตอจากเสริมผิวเดิม)  ชุมชนบานชองพราน  
หมูท่ี 2 ตําบลเตาปูน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี

เพ่ือจายในโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต ถนน
สายโรงเรียนชองพรานวิทยา (ตอจากเสริมผิวเดิม) ชุมชนบานชอง
พราน หมูที่ 2 ตําบลเตาปูน อ. โพธาราม จ. ราชบุรี  โดยเสริมผิวแอส
ฟลทคอนกรีตขนาดกวางประมาณ 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร            
ยาวประมาณ 480.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีงานเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีตไม
นอยกวา 1,440.00 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  
ตามแบบท่ีเทศบาลฯ กําหนด  เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496  (ยุทธศาสตร ท่ี  1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานของ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) ลําดับท่ี 3 หนาท่ี 
14)   
       เปนเงิน  494,000  บาท  

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

(4) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลตคอนกรตี ถนนสายตรงขาม 



 

หนาวัดนางแกว ชุมชนบานดอนเจริญ หมูท่ี 4 ตําบลนางแกว  
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี

เพ่ือจายในโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต ถนน
สายตรงขามหนาวัดนางแกว ชุมชนบานดอนเจริญ หมูที่ 4 ตําบล
นางแกว อ. โพธาราม จ. ราชบุรี  โดยเสริมผิวแอสฟลทคอนกรีตขนาด
กวางประมาณ 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวประมาณ 527.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีงานเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีตไมนอยกวา 1,581.00 ตาราง
เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  ตามแบบท่ีเทศบาลฯ กําหนด 
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  (ยุทธศาสตรท่ี 1    
การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) ลําดับท่ี 3 หนาท่ี 14)   
       เปนเงิน  472,000  บาท  

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

(5) โครงการกอสรางถนนคอนกรตีบานนายจําเนียร ถึงบาน 
นายทองสุข หมูท่ี 9 ชุมชนบานหวยตาบุญจันทร ต.นางแกว 
อ. โพธาราม จ. ราชบุร ี

เพ่ือจายในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตบานนายจําเนียร ถึง
บานนายทองสุข หมู ท่ี 9 ชุมชนบานหวยตาบุญจันทร ต. นางแกว      
อ. โพธาราม จ. ราชบุรี โดยมีขนาดกวางประมาณ 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาวประมาณ 720 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ี
ปูคอนกรีตไมนอยกวา 2,160 ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดท่ี
เทศบาลฯ กําหนด) พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  เปนไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   (ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐานของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตามโครงการใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ลําดับท่ี 18 หนาท่ี 115)  
              เปนเงิน  1,374,000  บาท 

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

(6) โครงการเสริมผิวจราจร Para Asphalt Concrete ถนนสาย 
บานโรงนาค  ชุมชนพัฒนาโรงนาค  หมูท่ี 3  ตําบลนางแกว  
อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี

เพ่ือจายในโครงการเสริมผิวจราจร Para Asphalt Concrete 
ถนนสายบานโรงนาค ชุมชนพัฒนาโรงนาค หมู ท่ี  3 ต.นางแกว          
อ. โพธาราม จ. ราชบุรี โดยมีขนาดกวางประมาณ 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 270 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 1,080.00 ตาราง



 

เมตร  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ (รายละเอียดตามแบบท่ี
เทศบาลฯ กําหนด)  เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 (ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานของสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 
– 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) ลําดับท่ี 1 หนาท่ี 5) 
       เปนเงิน  484,000  บาท 

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

(7) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบาน 
นายตน แปนหลง หมูท่ี 6 ตําบลนางแกว อ.โพธาราม  
จ.ราชบุร ี

เพ่ือจายในโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบาน    
นายตน แปนหลง หมูท่ี 6 ต. นางแกว อ. โพธาราม จ. ราชบุรี โดยมี 
ขนาดกวางประมาณ 3.00 เมตร ยาวประมาณ 400.00 เมตร คิดเปน
พ้ืน ท่ี ก อสร างไม น อยกว า  1 ,200 .00  ต ารางเมตร พรอมป าย
ประชาสัมพันธโครงการ (รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลฯ กําหนด) 
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   (ยุทธศาสตรท่ี 1   
การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ลําดับท่ี 9 
หนาท่ี 110) 

    เปนเงิน  763,000  บาท 
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

 

งานไฟฟาและถนน        รวม    350,000  บาท 

    งบดําเนินการ        รวม 350,000  บาท 

 หมวดคาวัสด ุ        รวม 350,000  บาท 

 ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ      จํานวน  350,000  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)  

 



 

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



171,000 324,000 430,400

5,000 3,000

1,000 36,000 55,740

406,000 1,115,160 344,000

231,400

42,000 30,000

5,000 20,000 35,000

10,000

5,000 5,000

5,000 350,000 330,000

119,000

10,000

79,100

15,000 40,000 10,000

79,100
คาใชจายในการเดนทางไป
ราชการ

55,000 80,000 200,000

15,000
คาใชจายโครงการจดการ
เลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลและ

500,000 500,000

คาจดการเรยนการสอนของ
ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

119,000

3,235,000
รายจายเกยวกบการรบรองและ
พิธีการ

15,000 15,000

30,000 30,000

ค่าเช่าบ้าน 100,000 160,000 270,000

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 2,150,000 400,000

รายจายเกยวเนองกบการปฏบต
ราชการที�ไม่เข้าลักษณะ

คาชดใชความเสยหายหรอคา
สินไหมทดแทน

5,000

คาใชจายในการจดการศกษา
สําหรับศนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

42,000 250,200 364,200

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 43,000 25,000 128,000

ค่าเบี�ยประชุม 5,000 5,000
คาตอบแทนผูปฏบตราชการอน
เป็นประโยชน์แก่องค์กร

งบบุคลากร

คาตอบแทนการปฏบตงานนอก
เวลาราชการ

110,000 60,000 180,000

4,543,400 7,588,560

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 909,000 737,380 1,877,780

151,860 169,860

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 150,600 62,400 305,740

180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา )

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,391,000 1,502,800 3,819,200

เงินเพิ�มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 1,000 1,000

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง )

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนพนักงาน 1,180,000

เงินประจําตําแหน่ง

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

180,000 180,000
เงนคาตอบแทนสมาชกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

1,440,000 1,440,000

เงนคาตอบแทนประจาตาแหนง
นายก/รองนายก

เงนคาตอบแทนเลขานุการ/ท
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

เบี�ยยังชีพคนพิการ 2,112,000 2,112,000

613,000

สํารองจ่าย 485,510 485,510

206,000

เบี�ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,387,600 9,387,600

180,000

เบี�ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 50,000 50,000

53,000

20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 20,000

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับจราจร 40,000

เงนสมทบกองทุนหลกประกน
สขภาพ

180,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 206,000

เงนสมทบกองทุนบาเหนจ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น 

613,000

40,000
คาบารุงสนนบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย (ส ท ท)

53,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบกลาง
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั�วไป



30,000

50,000

30,000

10,000

50,000

30,000

230,000

30,000

15,000

15,000

20,000

20,000

5,000

100,000

15,000

40,000

20,000

10,000

10,000

20,000

20,000

300,000

30,000

10,000

20,000

15,000

343,000

30,000

20,000

30,000

50,000

20,000
เพอจายเปนคาใชจายใน
โครงการเพิ�มประสิทธิภาพศนย์

30,000 30,000

โครงการอาหารสะอาดรสชาต
อร่อย

20,000

โครงการอบรมอาสาสมคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป

50,000

โครงการอบรมสมมนา คณะ
ผ้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล

20,000 20,000

โครงการใหความรูควบคุม
ป้องกันการแพร่ระบาดของ

30,000

โครงการสรางเกษตรกรรุนใหม
ใส่ใจสขภาพ

20,000

โครงการสรรหาคณะกรรมการ
ชมชน จํานวน 13 ชมชน ใน

30,000

โครงการสนบสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา 

343,000

โครงการสนบสนุนกจกรรม
ชมชนเฉลิมพระเกียรติ

30,000 30,000

โครงการสนบสนุนกจกรรม
การท่องเที�ยว

15,000

โครงการรักษ์นํ�า รักษ์คลอง 30,000 30,000

โครงการเยาวชนรุนใหม
ห่างไกลเอดส์

20,000

โครงการเพอชวยเหลอ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล

20,000 20,000

โครงการพธวนสาคญทาง
ราชการ

300,000 300,000

โครงการพฒนาศกยภาพ
คณะกรรมการชมชน

10,000

โครงการพฒนาประชาธปไตย
และพัฒนาระบบการเลือกตั�งฯ

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ 30,000

โครงการฝกอบรมศกษาดูงาน
สมาชิกเทศบาลคณะกรรมการ

300,000

โครงการฝกอบรมจรยธรรมเดก
เยาวชนในเขตเทศบาลฯ

20,000

โครงการผกอบรมสมมนาผูดูแล
เด็กเล็กของศนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

โครงการปองกนและแกไข
ปัญหาความรนแรงต่อเด็กและ

10,000

โครงการปองกนและแกไข
ปัญหาการค้ามนษย์ด้านสตรี

10,000

โครงการปองกนโรคตดตอจาก
สัตว์ส่คน

20,000

โครงการปรบปรุงภูมทศนทอยู
อาศัยให้ผ้พิการ

40,000

โครงการประเพณแหเทยน
พรรษา

15,000

โครงการประเพณีสงกรานต์ 100,000

โครงการประชาคมท้องถิ�น 50,000 50,000

โครงการปฐมนเทศผูปกครอง
ศนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

5,000

โครงการบรการประชาชนการ
ป้องกันและลดอบัติเหตทาง

20,000

โครงการตรวจรกษาโรคทวไป
ให้แก่ประชาชน

20,000

โครงการดานการจดการ
แหล่งกําเนิดการกระต้น

30,000 30,000

โครงการจดทาแผนทแหลง
ท่องเที�ยวและเส้นทางท่องเที�ยว

15,000

โครงการจดทาแผนทภาษและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

1,900,000 1,900,000

โครงการจัดทําแผนชุมชน 15,000

โครงการจดงานฉลองวนลอย
กระทง

30,000

โครงการจดงานฉลองวนเดก
แห่งชาติ

230,000

โครงการควบคุมปองกนโรค
ไข้เลือดออก

30,000

โครงการควบคุม ปองกนและ
แก้ไข ปัญหาโรคขาดสาร

50,000

โครงการครอบครวอบอุน
ต้นทนสังคมดีชีวีมีสข

10,000

โครงการกจกรรมเดกนกเรยน
และเยาวชนช่วงวันหยด

30,000

คาบารุงรกษาระบบ
คอมพิวเตอร์ที�ใช้ในงาน

130,000 130,000

คาใชจายในโครงการ 
"มหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์

50,000

คาใชจายในโครงการ แขงขน
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์"

30,000

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน



15,000 40,000 150,000

2,000 30,000

5,000 5,000 100,000

40,000 50,000 20,000

5,000 5,000 10,000

1,000 5,000 150,000

50,000

50,000

2,000 40,000 10,000

250,000

1,542,550

2,000

10,000

10,000 7,000 10,000

20,000 100,000 30,000

5,000 10,000

15,000

3,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรต
บ้านนายจําเนียร ถึงบ้านนาย

1,374,000 1,374,000

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ

ตดตงผามานและอุปกรณหอง
กองช่าง

40,000 40,000

ค่าจัดซื�อผ้าม่านพร้อมติดตั�ง 20,000 20,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื�องสํารองไฟฟ้า 2,500 2,500

เครื�องคอมพิวเตอร์ 16,000 16,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื�อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี� 10,000 10,000

จดซอโตะคอมพวเตอรพรอม
เก้าอี�

5,000 5,000

จดซอตูเหลกบานเลอนกระจก 
ขนาดไม่น้อยกว่า

32,000 32,000

จดซอชุดลาโพงกระเปาหว
พร้อมไมค์โครโฟน

10,000 10,000

จดซอเครองปรบอากาศชนดตด
ผนังพร้อมติดตั�ง (มีระบบฟอก

21,000 21,000

จดซอเครองปรบอากาศชนดตด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 

42,000 42,000

จัดซื�อเครื�องเจาะกระดาษเข้าเล่ม 12,000 12,000

จดซอเกาอสานกงานแบบม
ล้อเลื�อนสําหรับปลัดเทศบาล

5,000 5,000

จดซอเกาอสานกงานแบบม
ล้อเลื�อน สําหรับงานทะเบียน

6,000 6,000

จดซอเกาอสานกงานแบบม
ล้อเลื�อน

25,000 25,000

33,000 33,000
คาจดซอตูเหลกบานเลอนกระจก
 ขนาด 4 ฟต

20,000 20,000

50,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน
คาจดซอเครองปรบอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดพื�นหรือแขวน 

32,400 32,400

ค่าจัดซื�อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด

ค่าสาธารณูปโภค

50,000 50,000

คาบรการสอสารและ
โทรคมนาคม

30,000 95,000

ค่าไฟฟ้า 500,000

230,000 410,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 25,000 52,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 50,000

วัสดุอื�น 10,000 20,000 45,000

500,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,000 20,000 24,000

140,000

ค่านํ�าประปา ค่านํ�าบาดาล

1,542,550

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 250,000

วัสดุก่อสร้าง 805,000 10,000 825,000

วัสดุการเกษตร 25,000 27,000

50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 200,000 50,000 302,000

916,000

วัสดุกีฬา 50,000

360,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 350,000 10,000 380,000

57,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 130,000 50,000 290,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื�องแต่งกาย 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 200,000

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 580,000 180,000

วัสดุเครื�องดับเพลิง

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุสํานักงาน 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 750,000 190,000 1,145,000



100,000

260,000

10,000

2,940,000

55,680

70,000

50,000

85,000

640,680 505,000 1,465,000 7,443,810 2,186,540รวม 13,147,110 14,722,600 15,825,560 55,936,300

อุดหนุนอาเภอโพธารามในการ
จัดโครงการส่งเสริมการ

12,500 12,500

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนอาเภอโพธารามในการ
จัดโครงการเผแพร่

15,000 15,000

50,000
เงนอุดหนุนโครงการฝกอบรม
และทัศนศึกษาดงานตาม

85,000

เงนอุดหนุนโครงการปองกนสง
เสพติดด้วยกิจกรรมกีฬา 

55,680
เงนอุดหนุนโครงการดนตร
สร้างสรรค์สัมพันธ์ชมชน 

70,000

10,000
เงนอุดหนุนคาอาหารกลางวน
นักเรียน 

2,940,000

โครงการอุดหนุนเจาภาพการ
จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล

เงนอุดหนุนโครงการแขงขน
กีฬาภายในต่อต้านยาเสพติด 

65,000 65,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงนอุดหนุนการดาเนนการตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริ

260,000

เงินอุดหนุนเอกชน

เงนอุดหนุนชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลเขาขวาง สําหรับ

เพอจายเปนคาสงเคราะห
ผ้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ภายใน

100,000
งบรายจ่ายอื�น รายจ่ายอื�น

รายจ่ายอื�น

โครงการขุดลอกคลองเสนทุง
แจ้ง หม่ 1  หม่ 2 หม่ 8 ต นาง

266,000 266,000

โครงการขุดลอกคลองสาย
ชมชนบ้านโรงนาค หม่ 3 ต

459,000 459,000

โครงการขุดลอกคลองสาย
ชมชนบ้านดอนเจริญ ม 4 ต

106,000 106,000

โครงการขุดลอกคลอง บรเวณ
ชมชนบ้านโคกทอง ชมชนบ้าน

173,000 173,000

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค

499,000
โครงการเสรมผวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย

494,000 494,000

472,000 472,000

763,000
โครงการเสรมผวจราจร Para 
Asphalt Concrete ถนนสาย

484,000 484,000

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

โครงการกอสรางถนนคอนกรต
เสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายต้น 

763,000

โครงการเสรมผวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยเริ�มจาก

405,000

โครงการเสรมผวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย

499,000

405,000
โครงการเสรมผวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย


	1.ปกเทศบัญญัติ
	2.สารบัญ
	3.คำแถลงงบประมาณ
	ส่วนที่ 1
	รายได้จัดเก็บเอง
	รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
	    หมวดภาษีจัดสรร
	    รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
	    ปกครองส่วนท้องถิ่น
	    รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
	    ท้องถิ่น
	รวม
	ส่วนที่ 2
	บันทึกหลักการและเหตุผล
	รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

	งบกลาง
	รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

	งบ                                      งาน
	งบ                       งาน
	งบ                       งาน
	งบ                       งาน
	งบ                       งาน
	งบ                       งาน
	งบ                       งาน
	งบ                       งาน

	4.หน้าที่ผู้ว่าลงนาม
	5.รายงานประมาณการรายรับ
	Sheet1

	6.รานงานรายละเอียดประมาณการรายรับรายจ่ายทั่วไป
	7.รายงานประมาณการรายจ่ายปี-2562
	Sheet1
	Sheet2

	8.งบกลาง
	9.แผนงานบริหารสำนัก
	10.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	11.แผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกัน-4
	12.แผนงานบริหารทั่วไปกองคลัง
	13.แผนงารการศึกษา-และวัฒนธรรม-1
	14.แผนงานสาธารณสุข-และแผนงานเคหะสาสุขฯ-ล่าสุด
	15.แผนงานเคหะชุมชนกองช่าง
	16.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ส่วนสุดท้าย)
	B_RegulationExpense


