




เทศบาลตําบลฉวาง
เขต/อําเภอ ฉวาง    จังหวัดนครศรีธรรมราช

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

-  ซอย-  ถนนภักดีราษฎร  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ ฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80150

พื้นที่ 2.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 2,488 คน
ชาย 1,221 คน

หญิง 1,267 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลฉวาง
อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลฉวาง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลฉวาง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลฉวางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลฉวาง จึงขอชี้
แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 36,306,575.20 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 41,938,932.05 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,120,070.57 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 1,400,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 2,261,038.61 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 30,534,074.58 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 222,190.79 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 537,202.60 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 231,981.07 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 13,493.67 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 2,278.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,726,522.48 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 12,800,405.97 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 26,945,119.80 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 5,975,176.45 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,341,903.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,811,990.35 บาท

งบลงทุน จํานวน 252,210.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 563,840.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 20,328.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 1,031,856.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลฉวาง
อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 161,246.63 370,000.00 180,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,127,396.00 886,000.00 933,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 322,832.60 320,000.00 350,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 38,530.00 70,000.00 70,000.00

หมวดรายได้จากทุน 6,376.00 30,000.00 17,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,656,381.23 1,676,000.00 1,550,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,527,363.01 18,974,000.00 19,450,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,527,363.01 18,974,000.00 19,450,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 11,600,409.00 13,750,000.00 14,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

11,600,409.00 13,750,000.00 14,000,000.00

รวม 29,784,153.24 34,400,000.00 35,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลฉวาง
อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 5,139,873.77 5,990,700.00 8,280,112.00

งบบุคลากร 11,517,562.00 12,591,000.00 11,894,780.00

งบดําเนินงาน 8,085,835.40 11,111,720.00 12,063,218.00

งบลงทุน 1,124,980.00 1,821,580.00 1,644,890.00

งบเงินอุดหนุน 564,660.00 570,000.00 678,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 26,432,911.17 32,085,000.00 34,561,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลฉวาง

อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลฉวาง
อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,547,340

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,774,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 1,362,648

แผนงานสาธารณสุข 1,725,000

แผนงานเคหะและชุมชน 6,919,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 278,900

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 384,900

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,138,700

แผนงานการพาณิชย์ 149,500

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,280,112

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 34,561,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลฉวาง

อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,280,112 8,280,112
    งบกลาง 8,280,112 8,280,112

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,587,000 1,442,780 8,029,780
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,639,000 0 2,639,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,948,000 1,442,780 5,390,780

งบดําเนินงาน 2,725,170 721,000 3,446,170
    ค่าตอบแทน 425,000 187,000 612,000

    ค่าใช้สอย 1,237,000 414,000 1,651,000

    ค่าวัสดุ 535,000 120,000 655,000

    ค่าสาธารณูปโภค 528,170 0 528,170

งบลงทุน 0 71,390 71,390
    ค่าครุภัณฑ์ 0 71,390 71,390

รวม 9,312,170 2,235,170 11,547,340

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
งานเทศกิจ

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 943,000 115,000 0 1,058,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 943,000 115,000 0 1,058,000

งบดําเนินงาน 40,000 0 1,635,000 1,675,000
    ค่าตอบแทน 20,000 0 0 20,000

    ค่าวัสดุ 20,000 0 575,000 595,000

    ค่าใช้สอย 0 0 1,060,000 1,060,000

งบลงทุน 0 0 41,900 41,900
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 41,900 41,900

รวม 983,000 115,000 1,676,900 2,774,900

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

รวม

งบบุคลากร 390,000 390,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 390,000 390,000

งบดําเนินงาน 384,648 384,648
    ค่าตอบแทน 15,000 15,000

    ค่าใช้สอย 25,000 25,000

    ค่าวัสดุ 344,648 344,648

งบเงินอุดหนุน 588,000 588,000
    เงินอุดหนุน 588,000 588,000

รวม 1,362,648 1,362,648

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 1,060,000 0 0 1,060,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,060,000 0 0 1,060,000

งบดําเนินงาน 325,000 230,000 100,000 655,000
    ค่าตอบแทน 35,000 120,000 0 155,000

    ค่าใช้สอย 220,000 110,000 0 330,000

    ค่าวัสดุ 70,000 0 100,000 170,000

งบลงทุน 0 10,000 0 10,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 10,000 0 10,000

รวม 1,385,000 240,000 100,000 1,725,000

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 913,000 0 444,000 1,357,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 913,000 0 444,000 1,357,000

งบดําเนินงาน 1,881,000 45,000 2,670,000 4,596,000
    ค่าตอบแทน 49,000 0 0 49,000

    ค่าใช้สอย 1,425,000 15,000 2,180,000 3,620,000

    ค่าวัสดุ 407,000 30,000 490,000 927,000

งบลงทุน 171,000 795,000 0 966,000
    ค่าครุภัณฑ์ 171,000 30,000 0 201,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 765,000 0 765,000

รวม 2,965,000 840,000 3,114,000 6,919,000

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 206,000 206,000
    ค่าใช้สอย 206,000 206,000

งบลงทุน 12,900 12,900
    ค่าครุภัณฑ์ 12,900 12,900

งบเงินอุดหนุน 60,000 60,000
    เงินอุดหนุน 60,000 60,000

รวม 278,900 278,900

หน้า : 7/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 95,000 259,900 354,900
    ค่าใช้สอย 75,000 259,900 334,900

    ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000
    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

รวม 95,000 289,900 384,900
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบดําเนินงาน 596,000 596,000
    ค่าใช้สอย 230,000 230,000

    ค่าวัสดุ 366,000 366,000

งบลงทุน 542,700 542,700
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 542,700 542,700

รวม 1,138,700 1,138,700

หน้า : 8/9



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด รวม

งบดําเนินงาน 149,500 149,500
    ค่าใช้สอย 44,500 44,500

    ค่าวัสดุ 10,000 10,000

    ค่าสาธารณูปโภค 95,000 95,000

รวม 149,500 149,500

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,547,340

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,774,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 1,362,648

แผนงานสาธารณสุข 1,725,000

แผนงานเคหะและชุมชน 6,919,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 278,900

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 384,900

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,138,700

แผนงานการพาณิชย์ 149,500

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,280,112

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 34,561,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลฉวาง และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 34,561,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 34,561,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลฉวาง
อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลฉวางปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลฉวางมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายอัษฎา  ณ นคร)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลฉวาง

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(นายสกุล  ดํารงเกียรติกุล)

ตําแหนง นายอําเภอฉวาง  ปฏิบัติรราชการแทน ผู้วา
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลฉวาง
อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 701,341.00 1,384.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 4,762.94 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 37,686.63 250,000.00 -84.00 % 40,000.00
     ภาษีป้าย 114,532.00 122,176.00 120,000.00 16.67 % 140,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 820,635.94 161,246.63 370,000.00 180,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,387.10 1,358.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 3,320.00 1,400.00 3,500.00 0.00 % 3,500.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 35,010.00 27,630.00 50,000.00 60.00 % 80,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

1,850.00 1,700.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,410.00 1,980.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 58.00 1,259.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 700.00 220.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 41,250.00 36,500.00 60,000.00 -50.00 % 30,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าปรับการผิดสัญญา 15,258.20 465,839.00 50,000.00 100.00 % 100,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

7,090.00 2,700.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

1,300.00 850.00 4,000.00 25.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 622,750.00 585,750.00 700,000.00 0.00 % 700,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 90.00 210.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 435.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 731,908.30 1,127,396.00 886,000.00 933,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 299,918.02 322,832.60 320,000.00 9.38 % 350,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 299,918.02 322,832.60 320,000.00 350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 36,000.00 20,000.00 45,000.00 0.00 % 45,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 16,640.00 18,530.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 52,640.00 38,530.00 70,000.00 70,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 6,376.00 30,000.00 -43.33 % 17,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 6,376.00 30,000.00 17,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 237,197.64 341,478.71 260,000.00 7.69 % 280,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 13,884,317.52 12,800,198.91 14,000,000.00 0.00 % 14,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,048,591.01 1,010,379.62 1,164,000.00 28.87 % 1,500,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 36,367.01 26,438.42 70,000.00 -28.57 % 50,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,268,244.89 1,908,850.54 2,350,000.00 27.66 % 3,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 14,222.44 27,353.08 20,000.00 100.00 % 40,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 90,956.78 69,441.73 110,000.00 -27.27 % 80,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

845,518.00 343,222.00 1,000,000.00 -50.00 % 500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,425,415.29 16,527,363.01 18,974,000.00 19,450,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 11,211,200.00 11,600,409.00 13,750,000.00 1.82 % 14,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 11,211,200.00 11,600,409.00 13,750,000.00 14,000,000.00
รวมทุกหมวด 31,541,717.55 29,784,153.24 34,400,000.00 35,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลฉวาง

อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 35,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 180,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
น้อยลง

ภาษีป้าย จํานวน 140,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผาน เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้มาก
ขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 933,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เทาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 3,500 บาท

ประมาณการไว้เทาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
มากขึ้น

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เทาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
มากขึ้น
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทาปที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
น้อยลง

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทาปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
มากขึ้น

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
น้อยลง

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
มากขึ้น

คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 700,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 350,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 350,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
มากขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 70,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
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คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 45,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 17,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 17,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
น้อยลง

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,450,000 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 280,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
มากขึ้น

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 14,000,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,500,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
มากขึ้น

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
น้อยลง

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
มากขึ้น

คาภาคหลวงแร จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้สูง
กวาปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
น้อยลง
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
น้อยลง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 14,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 14,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับการจัด
สรรมากขึ้น
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลฉวาง

อําเภอฉวาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,561,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,280,112 บาท
งบกลาง รวม 8,280,112 บาท

งบกลาง รวม 8,280,112 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 345,333 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท
.) งวดที่ 2 ตามสัญญาเงินกูเลขที่ 1397/86/2557 ลว. 26
 พฤษภาคม 2557 และบันทึกตอทายสัญญาฯ ลว. 6
 มกราคม 2564 โดยชําระเงินตน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 65,159 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท
.) งวดที่ 2 ตามสัญญาเงินกูเลขที่ 1397/86/2557 ลว. 26
 พฤษภาคม 2557 และบันทึกตอทายสัญญาฯ ลว. 6
 มกราคม 2564 โดยชําระดอกเบี้ย 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบเงินประกันสังคมใหแกพนักงานจางของ
เทศบาลตําบลฉวาง ในอัตรารอยละหาของคาจาง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533, หนังสือ
ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว4172 ลว.24 ธันวาคม 2561 และ
หนังสือ มท 0808.2/ว1620 ลว. 22 เมษายน 2562
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,260,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบล
ฉวาง ประจําปีงบประมาณ 2565 จํานวน 530 คน แยกจายตาม
ชวงอายุ ตั้งแต 600 - 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 22 ลําดับที่ 3

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเปนคายังชีพคนพิการในเขตเทศบาลตําบลฉวาง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 90 คน แยกจายตามหลักเกณฑ์
ชวงอายุ ตั้งแต 800 - 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 22 ลําดับที่ 4
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคายังชีพผูป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตําบล
ฉวาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 5 คน ๆ ละ 500
 บาท จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 22 ลําดับที่ 5

เงินสํารองจาย จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณ์ไดลวงหนาและมิไดตั้งงบ
ประมาณไวในหมวดรายการใดหรือตั้งไวไมพอจายหรือในกรณี
เกิดสาธารณภัยตาง ๆ เชน ภัยแลง อุทกภัย อัคคีภัย การป้องกัน
และระงับโรคติดตอและภัยพิบัติตาง ๆ ตามความจําเปนและ
เหมาะสม
- เปนไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559

วันที่พิมพ์ : 19/4/2565  10:04:57 หนา : 3/68



รายจายตามขอผูกพัน

โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจการจราจร จํานวน 36,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ เกี่ยวกับกิจการจราจร เชน ทาสี
ถนน ป้ายจราจร ไฟสัญญาณจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายบอกชื่อ
ถนน เปนตน
- เปนไปตามหนังสือสั่งการที่ มท 0808.2/ว3892 ลว. 28
 ธันวาคม 2562 เรื่องการตั้งงบประมาณและเบิกจายเงินคาใชจาย
ในการจัดการจราจร โดยใหตั้งจายไดเฉพาะรายรับจากคาปรับ
จราจรเทานั้น
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 40
 ลําดับที่ 1

โครงการสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
ฉวาง ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของเงินคาบริการสาธารณ
สุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
- เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลว. 20
 สิงหาคม 2553

เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาสมาคม พ.ศ. 2555

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 1,288,270 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินบําเหน็จลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ ณ
 วันที่ 30 กันยายน 2564 จํานวน 3 อัตรา คือ
1. ตําแหนงนักการ   จํานวน  525,250 บาท
2. ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 413,640 บาท
3. ตําแหนงพนักงานดับเพลิง จํานวน 349,380 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยบําเหน็จลูกจาง
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อใหความคุมครองแก
ลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บ ป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมา
จากการทํางานใหแกนายจางเปนรายปี ในอัตรารอยละ 0.2 ของ
คาจางโดยประมาณทั้งปี 
- เปนไปตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ดวนที่สุด ที่ นศ
 0023.4/ว149 ลว. 9 มกราคม 2562
- กระทรวงแรงงานบังคับใช (พระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2561)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 629,850 บาท

เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ตามระเบียบกฎหมายกําหนด ในอัตรารอยละ 3 ของประมาณ
รายรับ โดยไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินที่มีผูอุทิศให
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือสํานักงานบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว31 ลว. 21 ตุลาคม 2563

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบคาสนับสนุนงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลฉวาง ตามแนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน
สวัสดิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เห็นชอบใหองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยยึดหลัก
การ 1:1:1 คือ ประชาชน 1 สวน ,อปท. 1 สวน และรัฐบาล 1
 สวน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือ ดวนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว2505 ลว. 27
 พฤษภาคม 2558
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 21 ลําดับที่ 1
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษกรณีเสียชีวิตของพนักงานเทศบาล และ
ผูรับบํานาญ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจายเงินชวย
พิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผูรับบํานาญ ลูกจาง และพนักงาน
จางถึงแกความตาย พ.ศ. 2561

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษกรณีเสียชีวิตของพนักงานจาง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจายเงินชวย
พิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผูรับบํานาญ ลูกจาง และพนักงาน
จางถึงแกความตาย พ.ศ. 2561

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษกรณีเสียชีวิตของลูกจางประจํา 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจายเงินชวย
พิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผูรับบํานาญ ลูกจาง และพนักงาน
จางถึงแกความตาย พ.ศ. 2561
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,312,170 บาท

งบบุคลากร รวม 6,587,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,639,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา ดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา ดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557       
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา ดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557   

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 199,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการและที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา ดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557   

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล     
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา ดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,948,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,520,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 7 ตําแหนง ดังนี้
 - ตําแหนง ปลัดเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา
 - ตําแหนงรองปลัดเทศบาล จํานวน 1อัตรา
 - ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด  จํานวน 1 อัตรา
 - ตําแหนงหัวหนาฝ่ายอํานวยการ จํานวน 1 อัตรา
 - ตําแหนงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
 - ตําแหนงนักจัดงานทะเบียนและบัตร  จํานวน 1 อัตรา
 - ตําแหนงนิติกร  จํานวน 1 อัตรา    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 228,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษรายเดือนและคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงรายเดือน จํานวน 4 ตําแหนง ดังนี้
 - ตําแหนง ปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
 - ตําแหนง รองปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
 - ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
 - ตําแหนง หัวหนาฝ่ายอํานวยการ จํานวน 1 อัตรา    

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,152,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 5 ตําแหนง ดังนี้
 - ตําแหนงผูชวยนักพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา
 - ตําแหนงผูชวยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
 - ตําแหนงผูชวยนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
 - ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 อัตรา 
 - ตําแหนงพนักงานขับรถยนต์  จํานวน 2 อัตรา  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตําแหนง
พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 2 อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 2,725,170 บาท
ค่าตอบแทน รวม 425,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ตํารวจที่ไดรับมอบหมายให
เปนผูปฏิบัติงาน จํานวน 24,000บาท
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว3369 ลงวันที่ 9
 พฤศจิกายน 2557 
2.เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ตามระเบียบที่กําหนด เชน คณะกรรมการแปรญัตติ คณะ
กรรมการสอบคัดเลือก ฯลฯ จํานวน 26,000 บาท     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางหรือเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติงานอื่นที่มาชวยเหลืองานนอกเวลาราชการ  

คาเชาบาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มี
สิทธิ์เบิกจายไดตามระเบียบฯ ที่กําหนด     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และนายกเทศมนตรี ที่มีสิทธิ์เบิก
ไดตามระเบียบฯ ที่กําหนด     

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําและนายกเทศมนตรี ตลอดจนบุคคลใน
ครอบครัวที่มีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯที่กําหนด     

ค่าใช้สอย รวม 1,237,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสํานักปลัด จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงาน
สํานักปลัดเทศบาลตําบลฉวาง ซึ่งเปนสัญญารายบุคคล ประจําปี
งบประมาณ 2565 (จํานวน 12 เดือน) ดังนี้
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1. งานธุรการ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ สํานักปลัด
เทศบาล  (จํานวน 1 อัตรา)ผูรับจางตองบริการงานตามขอบเขต
ความรับผิดชอบ ดังนี้
- บริการงานธุรการทั่วไป เชน รับ-สงหนังสือของสํานักงานทั้งภาย
ในและภายนอก จําแนกประเภทเอกสาร  หนังสือ
เวียน  ระเบียบ  คําสั่งและเรื่องทั่วๆ ไป รางหนังสือ โตตอบ
หนังสือ จัดพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารที่เกี่ยวของ ตรวจสอบ
เรื่องเขา-ออก กอนเสนอเพื่อทราบและลงนาม
- ติดตอประสานงานทั้งภายในและภายนอกหนวยงานที่เกี่ยวของ
- จัดเตรียมงานประชุม  กลั่นกรองเรื่อง เตรียมการสําหรับประชุม
และจัดทํารายงานการประชุม รายงานอื่น รวมทั้งติดตามการ
ปฏิบัติตามมติที่ประชุม
- บริการงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. งานพัสดุและทรัพย์สิน ตําแหนง พนักงานดูแลพัสดุ
ทรัพย์สิน สํานักปลัดเทศบาล (จํานวน 1 อัตรา) ผูรับจาง
ตองบริการงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้
- จัดทําเอกสารการจัดซื้อจัดจางแบบตางๆ ของสํานักปลัด
เทศบาลตําบลฉวาง
- บริการงานควบคุมดูแลพัสดุ ทรัพย์สิน เครื่องมือเครื่องใช ยาน
พาหนะ ของสํานักปลัดเทศบาล
- จัดทําทะเบียนคุมพัสดุ ทรัพย์สิน เครื่องมือเครื่องใช ยาน
พาหนะ ของสํานักปลัดเทศบาลตําบลฉวาง
- ดําเนินการตรวจสอบ ดูแล  รักษา เครื่องมือเครื่องใช ใหอยูใน
สภาพที่พรอมใชงานตลอดเวลา
- สํารวจความตองการใชอุปกรณ์ของสํานักปลัดเทศบาลตําบล
ฉวาง
- ควบคุม / จัดทําบัญชีการยืม คืนและการเบิกจายพัสดุของสํานัก
ปลัดเทศบาลตําบลฉวาง
- สํารวจ ตรวจสอบ ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เมื่อชํารุด เสื่อม
สภาพ เพื่อใหมีสภาพพรอมใชงาน
- สํารวจความตองการการใชพัสดุในหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล
ตําบลฉวาง
- บริการงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3. งานจัดการงานทั่วไป ตําแหนง ผช.นักจัดการงานทั่ว
ไป (จํานวน 1 อัตรา)ผูรับจางตองบริการงานตามขอบเขตความรับ
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ผิดชอบ ดังนี้
- บริการงานศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ  สรุปรายงาน และปฏิบัติ
งาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสํานักงานในดานตาง ๆ
- บริการงานจัดเก็บและรักษาขอมูลสถิติ  เอกสาร  หลัก
ฐาน  หนังสือราชการ  ระเบียบ และคําสั่งตาง ๆ ของหนวยงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  เพื่อใหมีขอมูลที่สะดวกตอการคนหา และ
เปนหลักฐานทางราชการ
- จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการ
ประชุม  และรายงานอื่นๆ เพื่อใหการบริหารการประชุมมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยงาน
- บริการงานทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ เพื่อให
การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด
- บริการงานประสานและจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี  เพื่อให
งานดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด - บริการงาน
อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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4. งานทะเบียนและบัตร ตําแหนง ผูชวยนักจัดการงานทะเบียน
และบัตร (จํานวน 1 อัตรา)ผูรับจางตองบริการงานตามขอบเขต
ความรับผิดชอบ ดังนี้
- บริการงานในการใหบริการประชาชนดานงานทะเบียนราษฎร์
และบัตร
ประจําตัวประชาชนตางๆ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด   
- ประสานงานและจัดทํากิจกรรมการเลือกตั้งที่เกี่ยวของทั้งระดับ
ประเทศ หรือระดับทองถิ่น เพื่อใหการเลือกตั้งประสบความสําเร็จ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว
- ตรวจสอบเกี่ยวกับครุภัณฑ์และวัสดุสํานักงาน เพื่อเตรียมความ
พรอมและอํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตร
ประชาชนตางๆ
- ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
หนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
- ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือ
ในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
- บริการงานใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับ
งานบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร์ บัตรประชาชนหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของแกประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ที่เปนประโยชน์
- บริการงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว15555 ลว.22 มี.ค. 60, มท
 0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 61 ประกอบกับ มท 0808.2
/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59

คาจางตามโครงการจางเหมาบริการทําความสะอาดสถานที่ จํานวน 95,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการทําความสะอาดสถานที่อาคารซึ่ง
เปนสัญญารายบุคคล ประจําปีงบประมาณ 2565 (จํานวน 12
 เดือน) ดังนี้
1. งานทําความสะอาด ตําแหนง พนักงานทําความ
สะอาด (จํานวน 1 อัตรา)ผูรับจางตองบริการงานตามขอบเขต
ความรับผิดชอบ ดังนี้
- เปิด – ปิด  อาคารสํานักงาน  ประตู  หนาตาง  หองทํางาน
- กวาดพื้น ถูพื้นดวยม็อบ ดูดฝุ่น ขันฟนเคลือบเงาในจุดที่จําเปน
- ปดฝุ่นละออง  หยากไย  ใยแมงมุม  คราบสกปรก  รอยตาง ๆ 
- เช็ดโตะ  เกาอี้  ทํางาน
- เช็คทําความสะอาดเครื่องโทรศัพท์ดวยน้ํายาฆาเชื้อ  และทํา
ความสะอาดเครื่องใชสํานักงานทุก
ชนิด  เชน  คอมพิวเตอร์  เครื่องแฟกซ์  เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ
- เช็คกระจกบริเวณที่อยูใกลสัมผัสทุกแหง
- ทําความสะอาดหองทํางานทุกหอง  หองประชุม  ที่นั่งพัก  แผน
ป้ายแสดงชื่อหองทํางานตาง ๆ 
- ทําความสะอาดทางเดินและผนังอาคาร  ประตูทาง – 
ออก  หนาตางอาคารใหสะอาดทั้งวัน
- ทําความสะอาดบันไดทางขึ้น  ราวบันได  และขอบ
หนาตาง  ประตู
- ทําความสะอาดหองน้ําดวยการขัดถู  ลางหองน้ําและเครื่อง
สุขภัณฑ์ที่ประจําในหองน้ําดวยน้ํายาฆาเชื้อใหสะอาดและแหง
ตลอดเวลาอยางนอยวันละ  2  ครั้ง
- ปิดไฟฟ้า  น้ําประปา  พัดลม  ถอดปลั๊กเครื่องใชสํานักงานที่ใช
ไฟฟ้าทุกเครื่องและตรวจตราความเรียบรอยกอนออกจากสํานัก
งานหรือตัวอาคาร  รดน้ําตนไมบนอาคารและบริเวณรอบอาคาร
- จัดโตะเกาอี้ในหองประชุมและทําความสะอาดภาชนะจากการ
จัดประชุม
- บริการเครื่องดื่มและอาหารวางประจําหองประชุม  คณะผู
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และผูมาติดตอราชการ
- ทําความสะอาดอื่น ๆ 
- บริการงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว15555 ลว.22 มี.ค. 60, มท
 0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 61 ประกอบกับ มท 0808.2
/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59 
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คาจางเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาจางเขาปก
เลมงบประมาณแผนพัฒนา, เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย และ
คาจางเหมาบริการอื่น ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม     

คาบอกรับวารสาร จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวารสาร เชน หนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร
ตาง ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม     

คาปฏิทินประชาสัมพันธ์เทศบาล จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหรือจัดจางทําวารสารประชาสัมพันธ์
เทศบาลในรูปแบบปฏิทิน ประจําปี 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์
งานบริการประชาชน ตลอดจนภารกิจและผลงานของเทศบาล   

คาประกันภัยรถยนต์เทศบาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาทําประกันภัยรถยนต์เทศบาล ประจําปี 2565 โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว2633 ลงวันที่ 
 4 สิงหาคม 2552  

คาวารสารประชาสัมพันธ์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหรือจัดจางทําวารสาร รายงานกิจการ
เทศบาล ประจําปี 2565 และหรือวารสารประชาสัมพันธ์
งานบริการประชาชน คูมือบริการประชาชน ภารกิจและผลงาน
ของเทศบาล  
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลภายนอกเขาดูงานหรือ
เยี่ยมชมองค์กรปกครองสวนทองถิ่น หรือกรณีตรวจเยี่ยมหรือ
ตรวจราชการ การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทํางานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ หนังสื่อสั่งการกระทรวง
มหาดไทย หรือคําสั่งองค์กรปกครองสวนทองถิ่น การประชุม
ราชการภายในหนวยงานประจําเดือน การประชุมสภาทอง
ถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้น การประชุมประชาคม
หมูบานเพื่อบูรณาการจัดทําแผนชุมชน หรือเรื่องอื่นที่
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่กระกรวงมหาดไทย
กําหนด การประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  การประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นกับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน และการ
ประชุมกรณีอื่นที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
- เพื่อจายเปนคาใชจายในงานรัฐพิธีงานงานพิธีตางๆ หรือ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นเปนกรณีพิเศษ เชน งานรับเสด็จ งานเฉลิม
ฉลอง งานรัฐพิธี งานพิธีกรทางศาสนาพุทธ เชน การจัดซื้อเครื่อง
ราชสักการะ เครื่องทองนอย กระถางธูป เชิงเทียน แจกัน พาน
พุม เครื่องไทยธรรม ผาแพร ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก และคาใชจายอื่นที่ใชในการ
ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลุกจางประจํา พนักงานจางและบุคคล
อื่นที่ไดรับคําสั่งใหไปฝึกอบรม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิก
สภาทองถิ่น กรณียุบสภา หรือแทนตําแหนงที่วาง และการเลือก
ตั้งอื่น ๆ ตามที่กฏหมายกําหนด เชน คาวัสดุสํานักงาน วัสดุการ
เลือกตั้ง วัสดุประชาสัมพันธ์ คาตอบแทนคณะกรรมการเลือก
ตั้ง คาจัดเวทีกลาง คาบัตรเลือกตั้ง ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา
เปนและเหมาะสม 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ลต(นศ) 0002/ว168 ลว. 16
 กรกฎาคม 2564
 - ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 59
 ลําดับที่ 6           

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม ในการ
ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล พนักงานจางและ
บุคคลอื่นที่ไดรับคําสั่งใหไปฝึกอบรม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการจัดทําแผนชุมชนและประชาคมทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดทําแผนชุมน การประชาคม
ทองถิ่น การจัดเวทีประชาคม ประชาพิจารณ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของ เชน คาวัสดุอุปกรณ์การประชุม คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเหมาะสม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 25648 และแกไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ
. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) หนาที่ 62
 ลําดับที่ 27

โครงการจายเงินทําขวัญพนักงานและลูกจางของเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาทําขวัญพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง
ของเทศบาล
- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0809.3/ว291 ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2552

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและการใหบริการแก
ประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานและการใหบริการแกประชาชน   เชน คาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใช
จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเหมาะสม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2564  หนาที่ 13 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ์ : 19/4/2565  10:04:57 หนา : 18/68



โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม สําหรับบุคลากรเทศบาลตําบลฉวาง เชน คาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใช
จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเหมาะสม
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2564  หนาที่ 13 ลําดับที่ 2   

โครงการใหความรูดานขอมูลขาวสารหนวยงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการใหความรูดานขอมูลขาวสาร
หนวยงาน เชน คาจัดทําคูมือ แผนพับประชาสัมพันธ์ ป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเหมาะสม 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ
. 2540  
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 59
 ลําดับที่ 9                  
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โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายแกผูบริหาร สมาชิกสภาทอง
ถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง เทศบาลตําบล
ฉวางและประชาชนในเขตเทศบาลตําบลฉวาง อําเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูดานกฏหมาย
แกผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง เทศบาลตําบลฉวางและประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลฉวาง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรี
ธรรมราช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   เชน คาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใช
จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเหมาะสม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2564  หนาที่ 14 ลําดับที่ 3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมพัสดุครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง
กอสรางอื่น ๆ ของสํานักปลัดเทศบาล เมื่อเกิดการชํารุดหรือจํา
เปนตองซอมแซมใหอยูในสภาพที่ใชการไดดี ตามความจําเปน
และเหมาะสม เชน เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ รถ
ยนต์ อาคาร สถานที่ตาง ๆ เปนตน

ค่าวัสดุ รวม 535,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน และแบบ
พิมพ์ เชน  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  ฯลฯ    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟ ปลั๊ก
ไฟ  แบตเตอรี่AA สําหรับไมค์ลอย  ฯลฯ   

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด กระดาษ
ชําระ ผาปูโตะ ผาเช็ดมือ น้ํายาทําความสะอาด แกวน้ํา กระติก
น้ํา ผามาน มูลี่กันแสง ฯลฯ   
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วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ซอมแซมอาคารสํานักงาน และวัสดุ
ทรัพย์สินของสํานักปลัด เชนบานประตู หนาตาง กระจก ทอ
ประปา กระเบื้อง ฯลฯ   

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง สําหรับเปนคา
อุปกรณ์ อะไหล เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯรถยนต์
เทศบาลและยานพาหนะอื่น ๆ ตามความจําเปนและเหมาะ
สม     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบรก ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19)  และป้องกันโรคติดตอ อื่น ๆ ฯลฯ
 เชน เจลลางมือ แอลกอฮอร์ หนากากอนามัยฯลฯ ตามความจํา
เปนและเหมาะสม

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ตนไมดอกไม
ประดับ ปุ๋ย ดิน และวัสดุอุปกรณ์การเกษตรอื่น ๆ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรหรือวัสดุประชา
สัมพันธ์ เชน แผนไมอัด แปรงทาสี ป้ายไวนิล ฯลฯ ตามความจํา
เปนและเหมาะสม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุตาง ๆ ในระบบการใชงาน
คอมพิวเตอร์ เชน แผนซีดี แฟลชไดร์ หมึกคอมพิวเตอร์ ลง
โปรแกรมฯ ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 528,170 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าสํานักงานเทศบาล รวมทั้ง
อาคาร สถานที่ตาง ๆ ของเทศบาลตําบลฉวาง   
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสํานักงานเทศบาล รวมทั้งอาคาร สถาน
ที่ตาง ๆ ของเทศบาล   

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์สํานักงานเทศบาลและคาบริการอินเทอร์
เน็ตและคาใชบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 18,170 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการตาง ๆ ทางไปรษณีย์ของสํานักงานเทศบาล
ตําบลฉวาง  

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการตาง ๆ ทางดานโทรคมนาคม เชน อินเทอร์
เน็ต คาเชาพื้นที่เว็บไซต์และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ   

งานบริหารงานคลัง รวม 2,235,170 บาท
งบบุคลากร รวม 1,442,780 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,442,780 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,370,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 4 ตําแหนง ดังนี้
 - ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  อัตรา
 - ตําแหนงหัวหนาฝ่ายบริหารงานคลัง  จํานวน 1 อัตรา
 - ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได  จํานวน  1  อัตรา
 - ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ  จํานวน  1 อัตรา    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 12,780 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 ตําแหนง คือ ตําแหนงเจาพนักงาน
พัสดุ  จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล จํานวน 2
 ตําแหนง ดังนี้
 - ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  อัตรา
 - ตําแหนงหัวหนาฝ่ายบริหารงานคลัง  จํานวน 1 อัตรา   
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งบดําเนินงาน รวม 721,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 187,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกบุคคลหรือคณะกรรมการ ดังนี้ 
- บุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหดําเนินการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง ที่ไดรับการแตงตั้ง
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบ
การเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานกอสราง
- เปนไปตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว 85 ลว. 6 กันยายน 2561
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางหรือบุคคลอื่นที่
ปฏิบัติงานตามคําสั่งของเทศบาล

คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มี
สิทธิ์เบิกไดตามที่ระเบียบฯ กําหนด  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา  ที่มีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ ที่
กําหนด    
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ค่าใช้สอย รวม 414,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมในการชําระภาษีของธนาคาร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมในการชําระภาษีของธนาคารกรุง
ไทย สาขาฉวางและคาบริการตาง ๆ ในกิจการของเทศบาลเกี่ยว
กับการบริการของธนาคารกรุงไทย สาขาฉวาง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบล
ฉวาง

จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบจัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบลฉวาง ซึ่งเปนสัญญาราย
บุคคล ประจําปีงบประมาณ 2565 (จํานวน 12 เดือน) ดังนี้
1. งานจัดเก็บรายได ตําแหนง ผช.จพง.จัดเก็บรายไดของเทศบาล
ตําบลฉวาง (จํานวน 2 อัตรา)ผูรับจางตองบริการงานตามขอบเขต
ความรับผิดชอบ ดังนี้
- ออกสํารวจภาคสนาม เพื่อจัดทําขอมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง และภาษีป้าย
- ออกปฏิบัติงานในการใหบริการประชาชนรวมกับเทศบาลตําบล
ฉวาง ในการรับชําระภาษีนอกสถานที่ คาธรรมเนียมขยะมูล
ฝอย เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับชําระภาษี ตาม
แผนการจัดเก็บรายไดประจําปีที่กําหนด
- เขียนใบเสร็จรับเงินคาขยะมูลฝอยประจําเดือนฯ
- เขียนใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมตางๆ 
- บริการงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว00802 ลว. 11
 มกราคม 2549
- เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว15555 ลว.22 มี.ค. 60, มท
 0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 61 ประกอบกับ มท 0808.2
/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานพัสดุและทรัพย์สิน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงาน
พัสดุและทรัพย์สิน ซึ่งเปนสัญญารายบุคคล ประจําปีงบ
ประมาณ 2565 (จํานวน 12 เดือน) ดังนี้
1. งานพัสดุ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (จํานวน 1 อัตรา) ผู
รับจางตองบริการงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้
- จัดทําเอกสารการจัดซื้อจัดจางแบบตางๆ เชนวิธีเฉพาะ
เจาะจง วิธี e-bidding   วิธี e-market ฯลฯ
- ลงทะเบียนบัญชีพัสดุครุภัณฑ์และจัดทําทะเบียนบัญชีคุม
ทรัพย์สิน
- ควบคุม / จัดทําบัญชีการยืม คืนและการเบิกจายพัสดุ
- สํารวจ ตรวจสอบ ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เมื่อชํารุด เสื่อม
สภาพ เพื่อใหมีสภาพพรอมใชงาน
- สํารวจความตองการ การใชพัสดุในหนวยงาน
- บริการงานจัดสถานที่กิจกรรมตางๆ งานประเพณีและงานอื่นๆ
- บริการงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว00802 ลว. 11
 มกราคม 2549
- เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว15555 ลว.22 มี.ค. 60, มท
 0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 61 ประกอบกับ มท 0808.2
/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก  และคาใชจายอื่นที่ใชในการ
ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล พนักงานจางและ
บุคคลอื่นที่ไดรับคําสั่งใหไปฝึกอบรม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียมในการ
ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล พนักงานจางและ
บุคคลอื่นที่ไดรับคําสั่งใหไปฝึกอบรม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนทรัพย์สิน(แผนที่ภาษี) จํานวน 82,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการปรับปรุงระบบทะเบียน
ทรัพย์สิน(แผนที่ภาษี) ในเขตเทศบาลตําบลฉวางทั้งหมด ในขั้น
ตอนการสํารวจและออกภาคสนาม เปนคาใชจาย เชน คาจาง
สํารวจภาคสนาม คาถายเอกสาร คาวัสดุสิ่งพิมพ์ ฯลฯ และคาใช
จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเหมาะสม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 60
 ลําดับที่ 15

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและหรือซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ตาง ๆ
 ของกองคลัง เชน  จักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ชํารุด ตาม
ความจําเปนและเหมาะสม

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน และแบบ
พิมพ์ เชน  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  ฯลฯ    

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง สําหรับเปนคา
อุปกรณ์ อะไหล เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตามความ
จําเปนและเหมาะสม      
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถ
จักรยานยนต์ เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบรก ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรหรือวัสดุประชา
สัมพันธ์ เชน แผนไมอัด แปรงทาสี ป้ายไวนิล ฯลฯ ตามความจํา
เปนและเหมาะสม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุตาง ๆ ในระบบการใชงาน
คอมพิวเตอร์ เชน แผนซีดี แฟลชไดร์ หมึกคอมพิวเตอร์ ลง
โปรแกรมฯ ฯลฯ   

งบลงทุน รวม 71,390 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 71,390 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาโตะทํางาน จํานวน 3,990 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- โตะทํางาน ขนาด กวาง150xยาว60xสูง75 เซนติเมตร
- ตามราคาทองตลาด (เปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดราคา
กลางเทศบาลตําบลฉวางกําหนด)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จํานวน 1 คัน จํานวน 44,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา (กองคลัง) จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เปน
ไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
ประมวลผล (กองคลัง) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานจัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ประกาศเมื่อวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 983,000 บาท

งบบุคลากร รวม 943,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 943,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนเจาพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา   

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางของลูกจางประจํา จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
 - ตําแหนงพนักงานขับรถดับเพลิง จํานวน 1 อัตรา  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 384,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3 ตําแหนง ดังนี้
 - ตําแหนงพนักงานดับเพลิง จํานวน 1 อัตรา
 - ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ จํานวน 1
 อัตรา    
- ตําแหนงผูชวยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1
 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จาง จํานวน 2 ตําแหนง ดังนี้
 - ตําแหนงพนักงานดับเพลิง จํานวน 1 อัตรา
 - ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ จํานวน 1
 อัตรา   
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งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- คาป่วยการ อปพร.
- เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาป่วยการ ใหแก อปพร.เพื่อเปนคาชด
เชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ใน
การป้องกันสาธารณภัย
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อปท. พ.ศ.2560     
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการ ของเจาหนาที่ พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561  

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน และแบบ
พิมพ์ เชน  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  ฯลฯ    

งานเทศกิจ รวม 115,000 บาท
งบบุคลากร รวม 115,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 115,000 บาท
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 115,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา ตําแหนง 
พนักงานเทศกิจ จํานวน 1 อัตรา   

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,676,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,635,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,060,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลฉวาง

จํานวน 560,000 บาท

1. งานดับเพลิง ตําแหนง พนักงานดับเพลิงปฏิบัติงานศูนย์ป้องกัน
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และบรรเทาสาธารณภัย  (จํานวน 5 อัตรา)ผูรับจางตองบริการ
งานตามขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้
- บริการงานเปนพนักงานประจํารถดับเพลิง ชวยเหลือในการดับ
เพลิง
- บริการงานประจํารถบรรทุกน้ํา ชวยเหลือการปฏิบัติงานของ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา
- บริการงานดานการขับรถยนต์ที่อยูในความดูแลของงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและสํานักปลัด  เพื่อออกปฏิบัติหนาที่
ดานตางๆ เชน ขนของภายในเขตเทศบาล , ลางถนนภายในเขต
เทศบาล , รับ-สงเจาหนาที่เดินทางไปราชการ ฯลฯ และจะตอง
ตรวจสอบดูแลรักษารถยนต์และเครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆของทาง
ราชการใหอยูในสภาพที่ดีและใชงานไดตลอดเวลา หรือหากเกิด
ความชํารุดบกพรองหรือความไมสมบูรณ์ของเครื่องยนต์และ
อุปกรณ์อื่นใด จะตองแจงใหทราบทันที
- บริการงานตางๆ เชน การชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
ตางๆ ตามที่ไดรับ    แจงเหตุ , การออกชวยเหลือประชาชนที่
ประสบอุบัติเหตุ , การออกทําความสะอาดบริเวณตางๆ , การ
ออกชวยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย ฯลฯ
- บริการงานทําความสะอาดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ใหเกิดความสะอาด เรียบรอย
- บริการงานเทศกิจจัดระเบียบดูแลตลาดภายในเขตเทศบาล
ตําบลฉวาง
- บริการงานจัดสถานที่กิจกรรมตางๆ งานประเพณีและงานอื่นๆ
- บริการงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. งานธุรการ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  (จํานวน 1 อัตรา)ผูรับจางตองบริการงาน
ตามขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้
- บริการงานสารบรรณ / งานธุรการ เชน รางหนังสือ  โตตอบ
หนังสือ  จัดพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารที่เกี่ยวของ  คัดแยก
ประเภทและจัดเก็บหนังสือราชการภายในและภายนอก  ลง
ทะเบียนหนังสือรับ/สง  สําเนาเอกสารหนังสือราชการ  การแจง
หนังสือราชการ  จัดสงเอกสารหนังสือราชการ  ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานเพื่อการปฏิบัติงาน  นําหนังสือไปเสนอผูบังคับ
บัญชา ฯลฯ
- ติดตอประสานงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหการปฏิบัติงาน
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เปนไปดวยความเรียบรอย  ถูกตอง รวดเร็ว
- จัดเตรียมงานประชุม  เอกสารการประชุม  จดบันทึกการ
ประชุม ฯลฯเพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจ
- รวบรวมขอมูล  เอกสาร  หนังสือ  คําสั่ง  กฎระเบียบเปนขอมูล
ประกอบหลักฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน
- ดําเนินการควบคุมดูแลพัสดุและจัดทําทะเบียนคุมพัสดุงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ดําเนินการถายภาพการปฏิบัติงานและเก็บบันทึกไวประกอบ
หลักฐาน (ของเทศบาลตําบลฉวาง) พรอมทั้งนําเสนอผานชองทาง
ตางๆ ของเทศบาลตําบลฉวาง
- บริการงานประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาลตําบลฉวาง
- บริการงานดูแลระบบเสียงตามสาย
 - บริการงานเปนผูชวยในการดูแลทะเบียนคุมรถประจํางาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรถเครน 81-1725 นศ กอง
ชาง
- บริการงานจัดสถานที่กิจกรรมตางๆ งานประเพณีและงานอื่นๆ
- บริการงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว15555 ลว.22 มี.ค. 60, มท
 0808.2/ว1536 ลว. 1
9 มี.ค. 61 ประกอบกับ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย) จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมซอมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย) โดยเปนการจัดกิจกรรมอบรมให
ความรูดานอัคคีภัย อุทกภัยหรือสาธารณภัยตาง ๆ และหรือฝึก
อบรมซอมแผนอพยพหนีภัยกรณีเกิดเหตุ เชน คาป้ายไวนิลประชา
สัมพันธ์ คาเชาถังแกส พรอมแกสสําหรับใชในการสาธิต คาเชาถัง
ดับเพลิงพรอมน้ํายาเคมี คาตกแตงสถานที่ฝึกซอม ฯลฯ ตามความ
จําเปนและเหมาะสม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่ 40
 ลําดับที่ 3

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ฯลฯ ตาม
ความจําเปนและเหมาะสม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 10 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและหรือซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ดิน สิ่งกอสรางอื่น ๆ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เชน รถยนต์  คอมพิวเตอร์ อาคาร สถานที่ ฯลฯ ที่ชํารุด ตาม
ความจําเปนและเหมาะสม

ค่าวัสดุ รวม 575,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์วิทยุสื่อสารของเทศบาลตําบล
ฉวาง และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น ๆ เชน เสา
อากาศ แบตเตอรี่ วิทยุ ฯลฯ ตามความจําเปนและเหมาะสม
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วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุและอุปกรณ์ในการกอ
สราง เชน สี ทินเนอร์ จอบ ขวาน หิน ปูน ทราย ฯลฯ ตามความ
จําเปนและเหมาะสม

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง สําหรับเปนคา
อุปกรณ์ อะไหล เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตามความ
จําเปนและเหมาะสม      

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบรก ฯลฯ  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย ชุดปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลฉวาง ตามความจําเปนและ
เหมาะสม

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน สายสงน้ํา  หัวฉีดน้ํา ถัง
ดับเพลิง ฯลฯ ตามความจําเปนและเหมาะสม

งบลงทุน รวม 41,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาเครื่องปรับอากาศ จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวน ขนาด 26,000 บีทียู จํานวน 1 ตัว
- เปนไปตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2563

คาตูเหล็ก จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 ใบ
- เปนไปตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2563
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,362,648 บาท

งบบุคลากร รวม 390,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 390,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 3 ตําแหนง ดังนี้
- ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงหัวหนาฝ่ายสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม จํานวน 1
 อัตรา
- ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตราและตําแหนงหัวหนาฝ่ายสงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม  จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 384,648 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มี
สิทธิ์เบิกไดตามที่ระเบียบฯ กําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และนายกเทศมนตรี ที่มีสิทธิ์เบิก
ไดตามระเบียบฯ ที่กําหนด     
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ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก  และคาใชจายอื่นที่ใชในการ
ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล พนักงานจางและ
บุคคลอื่นที่ไดรับคําสั่งใหไปฝึกอบรม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม ในการ
ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล พนักงานจางและ
บุคคลอื่นที่ไดรับคําสั่งใหไปฝึกอบรม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและหรือซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ตาง ๆ
 ของกองการศึกษา เชน คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ชํารุด ตามความจํา
เปนและเหมาะสม

ค่าวัสดุ รวม 344,648 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน และแบบ
พิมพ์ เชน  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  ฯลฯ    
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 284,648 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียน
ฉวาง ประจําปีงบประมาณ 2565 จํานวน 140 คน ๆ ละ 7.82
 บาท จํานวน 260 วัน
- เปนไปตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ดวนที่สุด ที่ นศ
 0023.3/ว2492 ลว. 2 พฤษภาคม 2562

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรหรือวัสดุประชา
สัมพันธ์ เชน แผนไมอัด แปรงทาสี ป้ายไวนิล ฯลฯ ตามความจํา
เปนและเหมาะสม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุตาง ๆ ในระบบการใชงาน
คอมพิวเตอร์ เชน แผนซีดี แฟลชไดร์ หมึกคอมพิวเตอร์ ลง
โปรแกรมฯ ฯลฯ   

วัสดุดนตรี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุดนตรีตาง ๆ เพื่อใชในกองการ
ศึกษา เชน ฉิ่ง กรับ กลองยาว ฯลฯ ตามความจําเปนและเหมาะ
สม

งบเงินอุดหนุน รวม 588,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 588,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนโรงเรียนฉวาง จํานวน 588,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนฉวาง ตามโครงการอาหาร
กลางวันใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนฉวาง ประจําปีงบ
ประมาณ 2565 อัตรามื้อละ 21 บาท จํานวน 140
 คน จํานวน 200 วัน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2556 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว3742 ลว. 13
 กรกฎาคม 2564 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 32
 ลําดับที่ 4
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,385,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,060,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,060,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ตําแหนง คือ
- ตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 1
 อัตรา
- ตําแหนงหัวหนาฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง จํานวน 2 ตําแหนง คือ
- ตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 1
 อัตรา
- ตําแหนงหัวหนาฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางหรือเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติงานอื่นที่มาชวยเหลืองานนอกเวลาราชการตามคําสั่งของ
เทศบาลตําบลฉวาง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาลและบุคคลที่มีสิทธิ์เบิกได ตามระเบียบฯ ที่
กําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก  และคาใชจายอื่นที่ใชในการ
ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล พนักงานจางและ
บุคคลอื่นที่ไดรับคําสั่งใหไปฝึกอบรม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียมในการ
ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล พนักงานจางและ
บุคคลอื่นที่ไดรับคําสั่งใหไปฝึกอบรม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 46,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข สําหรับชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลฉวาง จํานวน 7 ชุมชน เชน  คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารการฝึก
อบรม คาป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตามความจําเปนและเหมาะสม
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว297 ลว. 9
 กรกฎาคม 2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทงอถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 39
 ลําดับที่ 20

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

จํานวน 47,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สําหรับดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข สําหรับชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลฉวาง จํานวน 7 ชุมชน เชน  คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารการฝึก
อบรม คาป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตามความจําเปนและเหมาะสม
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว297 ลว. 9
 กรกฎาคม 2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 39
 ลําดับที่ 22
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โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในชุมชน ในการประชาสัมพันธ์ ตอตานยาเสพติด เชน  คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสาร แผนพับ คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตามความจําเปนและเหมาะสม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 และหนังสือสั่งการ ดวนมาก ที่ มท 0816.5/ว2726 ลว. 4
 ธันวาคม 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 36
 ลําดับที่ 5

โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพโรงเรียนผูสูงอายุและศูนย์ฟนฟู
คุณภาพชีวิต

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพ
โรงเรียนผูสูงอายุและศูนย์ฟนฟูคุณภาพชีวิต เชน  คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารการฝึก
อบรม คาป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตามความจําเปนและเหมาะสม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 37
 ลําดับที่ 12

โครงการรวมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรวมรณรงค์ป้องกันโรค
เอดส์ เชน  คาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คาเอกสาร แผน
พับ คาป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตามความจําเปนและเหมาะสม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 35
 ลําดับที่ 2
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม จํานวน 46,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ยาตานภัยมะเร็งเตานม สําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข สําหรับชุมชนในเขตเทศบาลตําบล
ฉวาง จํานวน 7 ชุมชน เชน  คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารการฝึกอบรม คาป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ ตามความจําเปนและเหมาะสม
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว297 ลว. 9
 กรกฎาคม 2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 39
 ลําดับที่ 21

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน และแบบ
พิมพ์ เชน  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  ฯลฯ    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟ หลอด
ไฟ ฯลฯ ตามความจําเปนและเหมาะสม

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรหรือวัสดุประชา
สัมพันธ์ เชน แผนไมอัด แปรงทาสี ป้ายไวนิล ฯลฯ ตามความจํา
เปนและเหมาะสม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุตาง ๆ ในระบบการใชงาน
คอมพิวเตอร์ เชน แผนซีดี แฟลชไดร์ หมึกคอมพิวเตอร์ ลง
โปรแกรมฯ ฯลฯ   
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

- คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น เพื่อจายเปนคาป่วยการ
ชดเชยการงานและเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ไดแก อาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองค์กรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่หรือ
พื้นที่ใกลเคียง ที่ไดรับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการ
ดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผูบริหารทองถิ่น จํานวน 2 คน ๆ
 ละ 5,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว0803 ลว. 6
 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข
เลือดออก โดยจายเปนคาทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย คาน้ํายาสาร
เคมีสําหรับพนหมอกควัน คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเหมาะสม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 36
 ลําดับที่ 6
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา โดยจายเปนคาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา คาวัสดุ
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ คาป้ายไวนิลประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเหมาะสม
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลว
. 12 มกราคม 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 36
 ลําดับที่ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและหรือซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ตาง ๆ
 ของกองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เชน เครื่องพนหมอก
ควัน คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ชํารุด ตามความจําเปนและเหมาะสม

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาตูลําโพงเอนกประสงค์พรอมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูลําโพงเอนกประสงค์พรอมอุปกรณ์ครบ
ชุด จํานวน  1  ชุด
- ตามราคาทองตลาด (เปนไปตามคุณลักษณะและราคาที่คณะ
กรรมการกําหนดราคากลางเทศบาลตําบลฉวางกําหนด)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ สําหรับใชในศูนย์บริการสาธารณ
สุขเทศบาลตําบลฉวาง เชน น้ํายาเคมี ยา น้ํายาตาง ๆ วัคซีน
ป้องกันโรค ฯลฯ ตามความจําเปนและเหมาะสม
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,965,000 บาท

งบบุคลากร รวม 913,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 913,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 2 ตําแหนง ดังนี้
- ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงนายชางโยธา  จํานวน 2 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงของพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 331,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2
 อัตรา ดังนี้
- ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงผูชวยนายชางไฟฟ้า  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
- ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงผูชวยนายชางไฟฟ้า  จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,881,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 49,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และบุคคลอื่นที่
ปฏิบัติงานตามคําสั่งของเทศบาล หรือหนังสือสั่งการนอกเวลา
ราชการ

คาเชาบาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่
สามารถเบิกจายไดตามระเบียบฯ ที่กําหนด

วันที่พิมพ์ : 19/4/2565  10:04:58 หนา : 44/68



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา ที่สามารถเบิกจายไดตามที่
ระเบียบฯ กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 1,425,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายในการรังวัดที่ดิน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรังวัดที่ดิน เชน คาธรรมเนียม คา
พาหนะ คาจางคนงานและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
รังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่
เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน์ พ.ศ. 2542

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานกองชางและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ซอม
แซมพัสดุทรัพย์สิน

จํานวน 1,270,000 บาท

1. งานดูแลสวนสาธารณะ ตําแหนง พนักงานดูแลสวน
สาธารณะ  (จํานวน 2 อัตรา)ผูรับจางตองบริการงานตามขอบเขต
ความรับผิดชอบ ดังนี้
- บริการงานดูแลสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ ร.9 , สวนสุขภาพ
ริมทางรถไฟ , สวนสุขภาพคลองลุง , สวนสุขภาพวัดวังมวง , สวน
หยอมบริเวณสี่แยกพอทานคลายวาจาสิทธิ์ และสวนหยอมบริเวณ
หนาสํานักงานเทศบาลตําบลฉวาง
- บริการงานดูแลและจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ ภายในสวน
สาธารณะ
- ปลูก ตัดแตง และดูแลตนไม/ดอกไม ภายในสวนสาธารณะให
สวยงาม
- ตัด/ฉีดหญา บริเวณพื้นที่สวนสาธารณะ  ลานออกกําลัง
กาย  ไหลทาง ฯลฯ
- ดูแลบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ภายในสวน เชน เครื่องมือเครื่องใช
ในการดูแลสวน , เครื่องออกกําลังกาย  , อุปกรณ์สนามเด็ก
เลน , เวที , ลานแอโรบิค และระบบไฟฟ้า , ประปา เบื้อง
ตน ฯลฯ ใหมีสภาพดีพรอมใชงานตลอดเวลา
- ดูแลรักษาและทําความสะอาดหองน้ําภายในสวน
- ดูแลรักษาความสะอาดอาคาร  ศาลาอเนกประสงค์ และสิ่งกอ
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สรางภายในสวนสาธารณะ
- จัดเตรียมสถานที่สําหรับใชในงานตางๆ ภายในบริเวณสวน
- บริการงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. งานปรับปรุงภูมิทัศน์และซอมแซมพัสดุ
ทรัพย์สิน ตําแหนง พนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์และซอมแซมพัสดุ
ทรัพย์สิน (จํานวน 5 อัตรา)ผูรับจางตองบริการงานตามขอบเขต
ความรับผิดชอบ ดังนี้
- บริการงานดานกอสราง / ปรับปรุงอาคารสถาน
ที่ เชน อาคาร  ทางเทา   คูระบายน้ํา    สิ่งติดตั้งอื่นๆ ฯลฯ (ตาม
แผนปฏิบัติงานกองชาง)
- บริการงานซอมแซมพัสดุทรัพย์สิน ภายในเขตเทศบาลตําบล
ฉวาง เชน อาคาร  ทางเทา    คูระบายน้ํา  สิ่งติดตั้งอื่นๆ ฯลฯ
 (ตามแผนปฏิบัติงานกองชาง)
- บริการงานดานการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในเขตเทศบาลตําบล
ฉวาง เชน ตัดหญา/ฉีดหญา ตัดแตงกิ่งไม ฯลฯ
- บริการงานดูแลพื้นที่บริเวณเกาะกลางถนน
- บริการงานดานการเชื่อมอุปกรณ์ตางๆ เชนโตะ  ฝาทอระบาย
น้ํา ฯลฯ
- บริการงานลงเตนท์ โตะ เกาอี้ ตามงานตางๆ
- บริการงานจัดสถานที่กิจกรรมตางๆ งานประเพณีและงานอื่นๆ
- บริการงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3. งานดูและพัสดุ ทรัพย์สิน ตําแหนง พนักงานดูแล
พัสดุ ทรัพย์สิน กองชาง (จํานวน 1 อัตรา)ผูรับจางตองบริการงาน
ตามขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้
- บริการงานควบคุมดูแลพัสดุ ทรัพย์สิน เครื่องมือเครื่องใช ยาน
พาหนะ ของกองชาง
- จัดทําทะเบียนคุมพัสดุ ทรัพย์สิน เครื่องมือเครื่องใช ยาน
พาหนะ ของกองชาง
- ดําเนินการตรวจสอบ ดูแล  รักษา เครื่องมือเครื่องใช ใหอยูใน
สภาพที่พรอมใชงานตลอดเวลา
- สํารวจความตองการใชอุปกรณ์ของกองชาง
- ดูแลทําความสะอาดอาคารโรงจอดรถและสถานที่ปฏิบัติงานของ
กองชาง
- บริการงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4. งานชางไฟฟ้า ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟ้า (จํานวน 1 อัตรา)ผูรับ
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จางตองบริการงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้
- บริการงานติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตําบล
ฉวาง
- บริการงานซอมบํารุงไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตําบล
ฉวาง
- บริการงานจัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้ากิจกรรมตาง งานประเพณี
และงานอื่นๆ
- บริการงานการควบคุมเปิด/ปิด ไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต
เทศบาลตําบลฉวาง
- บริการงานซอมแซมบํารุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สถานที่ที่อยู
ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลฉวางทั้งหมด
- บริการงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
5. งานธุรการ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการกองชาง (จํานวน 1
 อัตรา)ผูรับจางตองบริการงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้
- บริการงานธุรการทั่วไป เชน รับ-สงหนังสือของสํานักงานทั้งภาย
ในและภายนอก จําแนกประเภทเอกสาร  หนังสือ
เวียน  ระเบียบ  คําสั่งและเรื่องทั่วๆ ไป รางหนังสือ โตตอบ
หนังสือ จัดพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารที่เกี่ยวของ ตรวจสอบ
เรื่องเขา-ออก กอนเสนอเพื่อทราบและลงนาม
- ติดตอประสานงานทั้งภายในและภายนอกหนวยงานที่เกี่ยวของ
- จัดเตรียมงานประชุม  กลั่นกรองเรื่อง เตรียมการสําหรับประชุม
และจัดทํารายงานการประชุม รายงานอื่น รวมทั้งติดตามการ
ปฏิบัติตามมติที่ประชุม
- บริการงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
6. งานชางโยธา ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา (จํานวน 1 อัตรา)ผู
รับจางตองบริการงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้
- บริการงานธุรการทั่วไป เชน รับ-สงหนังสือของสํานักงานทั้งภาย
ในและภายนอก จําแนกประเภทเอกสาร  หนังสือ
เวียน  ระเบียบ  คําสั่งและเรื่องทั่วๆ ไป รางหนังสือ โตตอบ
หนังสือ จัดพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารที่เกี่ยวของ ตรวจสอบ
เรื่องเขา-ออก กอนเสนอเพื่อทราบและลงนาม
- ติดตอประสานงานทั้งภายในและภายนอกหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ปฏิบัติงานชวยเหลือนายชางโยธาตามที่ไดรับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานชวยเหลือในการกํากับดูแล การปฏิบัติงานของ
พนักงานจางเหมาของกองชางตามที่ไดรับมอบหมาย
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- ดําเนินการควบคุมดูแลพัสดุและจัดทําทะเบียนคุมพัสดุงานกอง
ชาง
- ดําเนินการรับเรื่องราวการขออนุญาต ออกใบอนุญาตตามคําสั่ง
ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- ดําเนินการรับเรื่องราวรองเรียนและรองทุกข์ของกอง
- ดําเนินการงานประชาสัมพันธ์และอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน
- ดําเนินการดูแลงานโครงการตางๆของกองชาง
- บริการงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว15555 ลว.22 มี.ค. 60, มท
 0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 61 ประกอบกับ มท 0808.2
/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก  และคาใชจายอื่นที่ใชในการ
ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล พนักงานจางและ
บุคคลอื่นที่ไดรับคําสั่งใหไปฝึกอบรม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม ในการ
ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล พนักงานจางและ
บุคคลอื่นที่ไดรับคําสั่งใหไปฝึกอบรม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและหรือซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ตาง ๆ
 ของกองชาง เชน รถยนต์ จักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่
ชํารุด ตามความจําเปนและเหมาะสม

ค่าวัสดุ รวม 407,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 52,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน และแบบ
พิมพ์ เชน  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  ฯลฯ    

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด กระดาษ
ชําระ ผาปูโตะ ผาเช็ดมือ น้ํายาทําความสะอาด แกวน้ํา กระติก
น้ํา ผามาน มูลี่กันแสง ฯลฯ     

วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุและอุปกรณ์ในการกอ
สราง เชน สี ทินเนอร์ จอบ ขวาน หิน ปูน ทราย ฯลฯ ตามความ
จําเปนและเหมาะสม

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ อะไหล ยางรถยนต์ ฯลฯ สําหรับซอม
แซมรถยนต์ จักรยานยนต์ของกองชาง ตามความจําเปนและ
เหมาะสม

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถยก
กระเชา รถบรรทุกหกลอ  เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเบรก ฯลฯ    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรหรือวัสดุประชา
สัมพันธ์ เชน แผนไมอัด แปรงทาสี ป้ายไวนิล ฯลฯ ตามความจํา
เปนและเหมาะสม

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบเครื่องแตงกายของพนักงานที่ปฏิบัติ
งาน ไดแก กางเกง เสื้อ ถุงมือ รองเทาบูท ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุตาง ๆ ในระบบการใชงาน
คอมพิวเตอร์ เชน แผนซีดี แฟลชไดร์ หมึกคอมพิวเตอร์ ลง
โปรแกรมฯ ฯลฯ   

งบลงทุน รวม 171,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 171,000 บาท
ครุภัณฑ์กอสราง

คาเครื่องตบดิน จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คาเต็นท์ จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเตนท์ ขนาด 5x8
 เมตร จํานวน 4 หลัง ๆละ 28,500.- บาท เพื่อใชในการปฏิบัติ
งานของกองชางและกิจการของเทศบาลตําบลฉวาง
- ตามราคาทองตลาด (เปนไปตามคุณลักษณะและราคาตามที่
คณะกรรมการกําหนดราคากลางเทศบาลตําบลฉวางกําหนด)

คาโตะ จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะ ขนาด 1x1.2 เมตร   จํานวน 20 ตัว ๆ
 ละ 1,800.- บาท เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกองชางและกิจการ
ของเทศบาลตําบลฉวาง
- ตามราคาทองตลาด (เปนไปตามคุณลักษณะและราคาตามที่
คณะกรรมการกําหนดราคากลางเทศบาลตําบลฉวางกําหนด)
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งานสวนสาธารณะ รวม 840,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมอนุญาตใชที่ดินการรถไฟ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมอนุญาตในการทําสัญญาหรือตอสัญญา
อนุญาตใหใชสิทธิเหนือพื้นดินของทางการรถไฟแหงประเทศไทย
บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หมูที่ 2 ตําบล
ฉวาง

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ ในการ
บํารุง ดูแลรักษาสวนสาธารณะ สวนหยอม และที่สาธารณะทั่วไป
ในเขตเทศบาลตําบลฉวาง เชน มีดดายหญา กรรไกรตัดแตงกิ่ง
ไม  มีด พรา ปุ๋ย สารเคมี ตนไม พันธุ์ไม ฯลฯ

งบลงทุน รวม 795,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คาเครื่องตัดแตงพุมไม จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม  จํานวน 1 เครื่อง ราคา
และคุณลักษณะ เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563

คาเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอ
แข็ง  จํานวน 2 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะ เปนไปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 765,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงทางเดินภายในสวนสาธารณะริมทางรถไฟ จํานวน 765,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงทางเดินภายในสวนสาธารณะริมทาง
รถไฟ  โดยมีปริมาณงานดังนี้
- ชวงที่ 1 ผิวจราจรกวาง 3.35 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.03
 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหลทางไมนอยกวา 1,943 ตารางเมตร
- ชวงที่ 2 ผิวจราจรกวาง 26.68 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.03
 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหลทางไมนอยกวา 1,147.24 ตาราง
เมตร
ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลฉวาง
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2564 หนาที่ 4 ลําดับที่ 8

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,114,000 บาท
งบบุคลากร รวม 444,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 444,000 บาท
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 276,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมเงินปรับปรุงคาจางลูกจาง
ประจํา ประจําปี ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุก
ขยะ จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถ
บรรทุกขยะ) จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,670,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,180,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอมและงานปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาความสะอาดภายใน

จํานวน 1,550,000 บาท

1. งานบริการ ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม  (จํานวน 1 อัตรา) ผูรับจางตองบริการงานตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- บริการงานเกี่ยวกับงานศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนี้
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- งานทะเบียน/บัตร 
- งานตรวจคัดกรองเบื้องตน ไดแก ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดความ
ดันโลหิตวัดชีพจร วัดอุณหภูมิ และตรวจน้ําตาลปลายนิ้ว
- งานผูชวยการพยาบาลโดยการควบคุมดูแล/กํากับของพยาบาล
วิชาชีพ ไดแก    ชวยจัดยา ทําแผลในบางกรณี
- ชวยงานคลินิกสุขภาพเด็กดี 
- งานรับเรื่องราวรองทุกข์/รองเรียน
- ชวยงานโครงการตางๆ 
- บริการงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
2. งานดูแลตลาดและรานคา ตําแหนง พนักงานดูแลตลาดและ
รานคา  (จํานวน 1 อัตรา)ผูรับจางตองบริการงานตามขอบเขต
ความรับผิดชอบ ดังนี้
- บริการงานเกี่ยวกับการดูแลความสะอาด และความเปนระเบียบ
เรียบรอย ของตลาดสด ตลาดนัด และรานคา-แผงลอยในเขต
เทศบาล ดังนี้ 
- ดูแลรักษาความสะอาดของตลาดสดเทศบาล รวมทั้งหองน้ําสวน
รวม
- ลางทําความสะอาดตลาดสดเทศบาลเปนประจํา ทุก 2
 ครั้ง/สัปดาห์ และตลาดนัด วันเสาร์ ทุกสัปดาห์
- ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย ของตลาดสด ตลาดนัด ราน
คา และแผงลอยตางๆ
- ดูแลบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ภายในตลาดใหมีสภาพดี พรอมใช
งานตลอดเวลา
- ประสานงานกับพอคาแมคาในการใหความรวมมือตางๆ
- ใหการดูแล/บริการสถานที่จอดยวดยานพาหนะของผูมาใช
บริการ และจัดระบบการจราจร
- จัดเตรียมสถานที่สําหรับใชในงานตางๆ 
- รวมปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาเทศบาลในวันสําคัญตางๆ
- ประสานงานและประชาสัมพันธ์เรื่องสุขาภิบาลตลาด
สด สุขาภิบาลอาหารและน้ํา และรายงานความเรียบรอยใหผู
บังคับบัญชาทราบ 
- เขารวมกิจกรรมสวนรวมของเทศบาล
- ชวยงานดานการรักษาความสะอาดงานบริการ 
- บริการงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3. งานกวาดขยะ ตําแหนง พนักงานกวาดขยะ  (จํานวน 8
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 อัตรา)ผูรับจางตองบริการงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้
- บริการงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด และความเปน
ระเบียบเรียบรอยของถนน ทางเทา ไหลทาง รางคูระบายน้ํา ฯลฯ
 ดังนี้
- งานกวาดขยะริมถนนสองขางที่ไดรับมอบหมาย
- งานกวาดลางทําความสะอาด
- ดูแลบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา
- งานดูแลรับผิดชอบในการเก็บกวาดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใน
บริเวณพื้นที่เทศบาล 
- งานขนถายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- รวมปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาเทศบาลในวันสําคัญตางๆ
- เขารวมกิจกรรมสวนรวมของเทศบาล
- ชวยงานดานการรักษาความสะอาด งานบริการ และงานอื่นๆ 
- บริการงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4. งานเก็บขยะ/ขนขยะ ตําแหนง พนักงานเก็บขยะ/ขน
ขยะ  (จํานวน 5 อัตรา)ผูรับจางตองบริการงานตามขอบเขตความ
รับผิดชอบ ดังนี้
- บริการงานเก็บขนขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตําบลฉวางทั้ง
หมด
- บริการงานจัดตั้งถังขยะตามถนนสายตางๆ
- บริการงานลางถังขยะภายในเขตเทศบาลตําบลฉวาง ใหสะอาด
อยูเสมอ
- บริการงานตัด/ฉีดหญาบริเวณตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบล
ฉวาง
- บริการงานควบคุมแมลงและพาหะนําโรค เชน ฉีดพนยากําจัด
ยุง , แมลงวัน เปนตน
- บริการงานดูแลรักษา และลางทําความสะอาดรถขนขยะมูลฝอย
- บริการงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
5. งานธุรการ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม (จํานวน 1 อัตรา)ผูรับจางตองบริการงานตามขอบเขต
ความรับผิดชอบ ดังนี้
- บริการงานเกี่ยวกับงานธุรการ ดังนี้
- บริการงานธุรการทั่วไป เชน รับ-สงหนังสือ จําแนกประเภท
เอกสาร หนังสือเวียน ระเบียบ คําสั่งและเรื่องทั่วๆไป ราง
หนังสือ โตตอบหนังสือ จัดพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารที่

วันที่พิมพ์ : 19/4/2565  10:04:58 หนา : 54/68



เกี่ยวของ
- งานติดตอประสานงานภายในหนวยงานและนอกหนวยงาน รวม
ทั้งการประชุมตางๆ ของกองสาธารณสุขฯ
- งานพัสดุครุภัณฑ์ 
- บริการงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
6. งานขับรถบรรทุกขยะ ตําแหนง ผช.พนักงานขับรถบรรทุก
ขยะ (จํานวน 1 อัตรา)ผูรับจางตองบริการงานตามขอบเขตความ
รับผิดชอบ ดังนี้
- บริการงานดานการขับรถบรรทุกขยะที่อยูในความดูแลของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เพื่อออกปฏิบัติหนาที่เก็บขนขยะมูล
ฝอยภายในเขตเทศบาลตําบลฉวางทั้งหมด
- บริการงานตรวจสอบดูแลรักษารถบรรทุกขยะและเครื่องมือ
อุปกรณ์อื่นๆของทางราชการใหอยูในสภาพที่ดีและใชงานได
ตลอดเวลา หรือหากเกิดความชํารุดบกพรองหรือความไมสมบูรณ์
ของเครื่องยนต์และอุปกรณ์อื่นใด จะตองแจงใหทราบทันที
- บริการงานดูแลรักษาทําความสะอาด/รับผิดชอบรถบรรทุกขยะ
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ที่ใชปฏิบัติราชการใหอยูใน
สภาพสมบูรณ์ สะอาด เรียบรอย พรอมใหบริการตลอดเวลา   
- บริการงานจัดตั้งถังขยะตามถนนสายตางๆ
- บริการงานลางถังขยะภายในเขตเทศบาลตําบลฉวาง ใหสะอาด
อยูเสมอ
- บริการงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว15555 ลว.22 มี.ค. 60, มท
 0808.2/ว1536 ลว. 19 มี.ค. 61 ประกอบกับ มท 0808.2
/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.59 

คาจางเหมากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขต
เทศบาลตําบลฉวาง ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการให
บริการสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระหวางเทศบาล
ตําบลปากน้ํา รวมกับเทศบาลตําบลฉวาง ฯลฯ ลว. 30
 สิงหาคม 2561 ในอัตราตันละ 430 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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โครงการ 3Rs รักษ์โลก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 3Rs รักษ์โลก เชน คา
อาหาร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ คาป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเหมาะสม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 4 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สินตาง ๆ ที่ชํารุดสึกหรอ ไดแก รถบรรทุกขยะ เครื่องตัด
หญา ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 490,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวไดแก อุปกรณ์เครื่องมือเครื่อง
ใชในการทําความสะอาดตาง ๆ ตามความจําเปนและเหมาะ
สม จํานวน 50,000 บาท และคาถัง
ขยะ จํานวน 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังขยะมูล
ฝอย ตามความจําเปนและเหมาะสม

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง สําหรับรถบรรทุกขยะ
และยานพาหนะอื่น ๆ ที่ใชปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เปนตน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นของรถ
บรรทุกขยะ เครื่องตัดหญา ฯลฯ ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสารเคมีกําจัดวัชพืชและอื่น ๆ เชน ยาฉีดหญา สาร
เคมีอื่น ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ที่ใชในการปฏิบัติงานที่
จําเปนและเหมาะสม เชน ถุงมือ รองเทาบูท เสื้อกันฝน  ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์เครื่องตัดหญาและอื่น ๆ
 เชน สายพาน หัวเทียน ใบมีดตัดหญา ฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 278,900 บาท

งบดําเนินงาน รวม 206,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 206,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ เสริมสรางครอบครัวอบอุน ครอบครัวเขมแข็ง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเสริมสรางครอบครัว
อบอุน ครอบครัวเขมแข็ง เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเหมาะสม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 33
 ลําดับที่ 6
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โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชนตลาดรอยปี ( กองการ
ศึกษา )

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
ชุมชนตลาดรอยปี เชน คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ คาจางจัด
นิทรรศการ คาน้ําดื่ม คาจัดตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาจางทําแพลองน้ํา คาจางทําวารสารแนะนํา
สถานที่ทองเที่ยว ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเหมาะสม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 12 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพขององค์กรชุมชน จํานวน 76,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมกลุมอาชีพขององค์กร
ชุมชน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์
การฝึกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
 และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเหมาะสม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 6 ลําดับที่ 1
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โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักคนพิการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสานสัมพันธ์สายใยรักคน
พิการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์
การฝึกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
 และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเหมาะสม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือดวน
มาก ที่ มท 0810.6/ว24 ลว. 4 มกราคม 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 33
 ลําดับที่ 2

งบลงทุน รวม 12,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,900 บาท
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คาตูแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน จํานวน 12,900 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อตูแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสง
เสริมการจําหนายผลิตภัณฑ์ของชุมชนใหมีรายไดเพิ่ม
ขึ้น จํานวน 1 ใบ 
- ตามราคาทองตลาด (เปนไปตามราคาและคุณลักษณะที่
กรรมการกําหนดราคากลางเทศบาลตําบลฉวางกําหนด)
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 23 ลําดับที่ 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุมบาติกและมัดยอมเทศบาลตําบลฉวาง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุมอาชีพผาบาติกและผามัดยอมชุมชน
เทศบาลตําบลฉวาง ในการดําเนินงานของกลุมอาชีพผาบาติกและ
ผามัดยอมชุมชนเทศบาลตําบลฉวาง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 8 ลําดับที่ 1

อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตําบลฉวาง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตําบลฉวาง ใน
การดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตําบลฉวาง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 21 ลําดับที่ 2
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 95,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมและจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลฉวาง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมและจัดตั้งสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลตําบลฉวาง เชน คาป้ายไวนิลประชา
สัมพันธ์ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เหมาะสม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ
. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 48
 ลําดับที่ 31

โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกับหนวยงานอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กับหนวยงานอื่น เชน คาชุดกีฬา คาวัสดุอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเหมาะสม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 44
 ลําดับที่ 14
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมพัสดุครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง
กอสรางอื่น ๆ ของงานกีฬาและนันทนาการ เมื่อเกิดการชํารุดหรือ
จําเปนตองซอมแซมใหอยูในสภาพที่ใชการไดดี ตามความจําเปน
และเหมาะสม เชน เครื่องออกกําลังกาย ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เชน ลูกฟุตบอล  ลูก
ตะกรอ  ตาขายวอลเลย์บอล ฯลฯ ตามความจําเปนและเหมาะสม

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 289,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 259,900 บาท

ค่าใช้สอย รวม 259,900 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการงานประเพณีวันลอย
กระทง เชน คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ คาจางปรับปรุงสถานที่
ลอยกระทง คาจัดเตรียมเวทีกลาง คาเชาเครื่องเสียง คาเงิน
รางวัล ถวยรางวัล สายสะพายการประกวด คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเหมาะ
สม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 43
 ลําดับที่ 5
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โครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ จํานวน 30,900 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือน
สิบ เชน คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ คาน้ําดื่ม คาจัดตกแตงสถาน
ที่จัดพิธีสมโภชน์หมรับ พรอมอุปกรณ์ในการจัดศาสนพิธี คาจาง
ทําหมรับ คาเชาเครื่องเสียง ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
และเหมาะสม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 43
 ลําดับที่ 7

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน คา
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ คาจางตกแตงสถานที่จัดงาน คาเชา
โตะ เตนท์ เกาอี้ คาเชาเครื่องเสียง คาของรางวัลแขงขันตอบคํา
ถาม คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
และเหมาะสม 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 42
 ลําดับที่ 1 

โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม เชน คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ คาน้ําดื่ม คาจัดตกแตง
สถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาเครื่อง
เสียง ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเหมาะสม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 7 ลําดับที่ 3
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โครงการสืบสานประเพณีกราบไหวบรรพบุรุษชาวไทยเชื้อสายจีน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสืบสานประเพณีกราบไหว
บรรพบุรุษชาวไทยเชื้อสายจีน เชนคาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ คา
จางสาธิตการทําขนม คาน้ําดื่ม โคมไฟประดับคาเชาเครื่อง
เสียง ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆตามความเหมาะสม
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 -2565 )ฉบับเพิ่ม
เติม หนาที่ 11 ลําดับที่ 1

โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสืบสานประเพณีแหเทียน
พรรษา เชน คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  คาจางจัดสถานที่เพื่อ
ประกอบพิธีทางศาสนา พรอมอุปกรณ์ประกอบศาสนพิธี คาวัสดุ
ในการหลอเทียน คาตกแตงรถแหเทียน คาเชาเครื่องเสียง ฯลฯ
 และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเหมาะสม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2564  หนาที่ 20 ลําดับที่ 1

โครงการแหผาหมธาตุนอย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแหผาหมธาตุนอย เชน คาจาง
เหมารถกระบะพรอมคนขับรถและผูกผาประดับตกแตงดวยรูป
เหมือนพอทานคลาย วาจาสิทธิ์ พรอมผาเหลืองสําหรับหมธาตุ
นอย จํานวน 20 เมตรและผูกผาป้ายเทศบาลตําบลฉวาง คาจัด
ตกแตงสถานที่สมโภชน์ผา ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เหมาะสม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 11 ลําดับที่ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจําปี 2565 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอฉวาง ตาม
โครงการประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจําปี 2565 เชน คาจาง
เหมารถยนต์ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจัดหาขนมเดือน
สิบ ดอกไมและอุปกรณ์ขบวนหมรับ คาตกแตงรถหมรับ คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเหมาะสม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 45
 ลําดับที่ 19

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 1,138,700 บาท

งบดําเนินงาน รวม 596,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางออกแบบ รับรอง งานกอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอก เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง สิ่ง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมสิ่งกอสราง ทรัพย์สินตาง ๆ
 เชน ถนน ไหลทาง คูระบายน้ํา รางระบายน้ํา ทางเทา ระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา ปรับสภาพพื้นที่ทั่วไป ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 366,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 366,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เชน หลอดไฟ โคมไฟ สาย
ไฟ ฯลฯ ใชสําหรับซอมเปลี่ยนไฟฟ้าสาธารณะที่เสื่อมชํารุดใน
หนวยงานและเขตเทศบาล

งบลงทุน รวม 542,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 542,700 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตําบลฉวาง จํานวน 315,800 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตําบล
ฉวาง ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลฉวางกําหนด
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2564 หนาที่  4 ลําดับที่ 7

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงทางเทาถนนสายชลประเวศ จํานวน 84,700 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงทางเทาถนนสายชล
ประเวศ โดยดําเนินการเทคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ จํานวน 367
 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลฉวาง
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2564 หนาที่ 3   ลําดับที่ 4

โครงการปรับปรุงทางเทาถนนสายดํารงฤทธิ์ จํานวน 85,800 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงทางเทาถนนสายดํารง
ฤทธิ์ โดยดําเนินการเทคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ จํานวน 411
 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลฉวาง
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2564 หนาที่ 4   ลําดับที่ 5

โครงการปรับปรุงทางเทาถนนสายภักดีราษฎร์ จํานวน 49,400 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงทางเทาถนนสายภักดี
ราษฎร์ โดยดําเนินการเทคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ จํานวน 250
 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลฉวาง
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2564 หนาที่ 4  ลําดับที่ 6
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

เงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได(k)โครงการ
กอสรางถนนและซอมแซมถนน

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได (k) โครงการกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 149,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 149,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 44,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเชาที่ดินราชพัสดุ จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาและคาธรรมเนียมตอสัญญาที่ดินตั้งตลาดสด
ของเทศบาล ประจําปี 2565
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 
- หนังสือสั่งการที่ มท 0808.2/ว1536 ลว. 19 มีนาคม 2561

คาเชาอาคารตลาดสดเทศบาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาและคาธรรมเนียมตอสัญญาอาคารตลาดสดของ
เทศบาล ประจําปี 2565
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 
- หนังสือสั่งการที่ มท 0808.2/ว1536 ลว. 19 มีนาคม 2561
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คาเบี้ยประกันภัยอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันภัยอัคคีภัยอาคารราช
พัสดุ ประจําปี 2565
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 
- หนังสือสั่งการที่ มท 0808.2/ว1536 ลว. 19 มีนาคม 2561

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ในการทําความสะอาดสําหรับตลาด
สด เชน ไมกวาด แปรงถูพื้น น้ํายาทําความสะอาด ฯลฯ ตาม
ความจําเปนและเหมาะและที่ระเบียบกําหนดใหเบิกจายได

ค่าสาธารณูปโภค รวม 95,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาตลาดสดเทศบาล
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