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เทศบาลตำบลสวนผึ้ง 
อำเภอสวนผึ้ง    จังหวัดราชบุรี 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสวนผึ้ง 

บั ด นี้  ถึ ง เ ว ล า ที่ ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร ข อ ง เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล ส ว น ผึ้ ง 
จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลสวนผึ้ง อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น 
ใ น โ อ ก า ส นี้ ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล ส ว น ผึ้ ง 
จึ ง ข อ แ ถ ล ง ใ ห้ ท่ า น ป ร ะ ธ า น แ ล ะ ส ม า ชิ ก ส ภ า ทุ ก ท่ า น ได้ ท ร า บ ถึ ง ส ถ า น ะ ก า ร ค ลั ง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ 2563   เทศบาลตำบลสวนผึ้ง มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
ณ  วันที่   31 กรกฎาคม  พ.ศ.2563 

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 53,542,076.19  บาท  
1.1.2  เงินสะสม   34,099,496.26  บาท 
1.1.3  ทุนสำรองเงินสะสม 16,104,346.94  บาท 
1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย   จำนวน  -  โครงการ 

                   รวม  -   บาท 



1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน   -   โครงการ 
                   รวม   -  บาท 
1.2  เงินกู้คงค้าง  -  บาท 
2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2563  ณ วันที่   31  กรกฎาคม  พ.ศ.2563 

(1)  รายรับจริงทั้งสิ้น  34,004,173.75   บาท ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร                  206,077.45  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               409,340.00  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                 455,101.58  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   - 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                     2,497.99  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                   - 
 หมวดภาษีจัดสรร               15,274,297.73 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     17,656,859.00 บาท 
(2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                               12,168.00  บาท 
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(3)  รายจ่ายจริง  จำนวน  23,700,533.10  บาท       ประกอบด้วย 
 งบกลาง         3,927,571.00  บาท

  งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) 11,538,846.00 บาท 
 งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

และหมวดค่าสาธารณูปโภค)       4,552,176.10 บาท 
  งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)        516,900.00 บาท 
  งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน)      - 
  งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)       3,165,040.00 บาท 
 (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์        12,168.00 บาท 
 (5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่               360,046.00 บาท

    
3. งบเฉพาะการ 



ประเภทกิจการ    -     กิจการ      - 
 ปีงบประมาณ   -    มีรายรับจริง       -    รายจ่ายจริง    - 
  เงินกู้จากธนาคาร/กสท./อื่นๆ  จำนวน  - บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล   จำนวน  - บาท 
  กำไรสุทธิ    จำนวน  - บาท 
  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ณ  วันที่  จำนวน  - บาท 
  ทรัพย์จำนำ    จำนวน  - บาท 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง 
อำเภอสวนผึ้ง   จังหวัดราชบุรี 

2.1  รายรับ 
รายรับ รายรับจริง 

ปี 2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 665,617.46 750,000 760,000 



หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 516,175.06 758,600 758,100 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 425,201.31 500,000 500,000 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - -  
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 5,800 5,200 5,200 
หมวดรายได้จากทุน 1,310 5,000 5,000 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,614,103.83 2,018,800 2,028,300 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
หมวดภาษีจัดสรร 20,293,385.25 21,580,000 21,950,000 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20,293,385.25 21,580,000 21,950,000 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,369,350 19,000,000 19,000,000 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18,369,350 19,000,000 19,000,000 

รวม 40,276,839.08 42,598,800 42,978,300 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง 



อำเภอสวนผึ้ง   จังหวัดราชบุรี 
 
2.2  รายจ่าย 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 4,309,287 5,167,256 6,886,392 
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจำ 
และค่าจ้างชั่วคราว) 

 
14,557,911 

 
19,646,050 

 
18,177,298 

งบดำเนินการ 
(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

  
7,441,028.85 

 
8,519,094 

 
10,494,110 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  
974,830 

 
5,176,400 

 
3,358,500 

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอ่ืน) - - - 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)  3,975,040 4,090,000 4,062,000 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 31,258,096.85 42,598,800 42,978,300 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง 
อำเภอสวนผึ้ง   จังหวัดราชบุรี 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,744 ,800 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,382,240 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
  แผนงานการศึกษา 9,180,818 
  แผนงานสาธารณสุข 3,558,700 
  แผนงานเคหะและชุมชน 7,785,350 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 175,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 265,000 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  
  แผนงานงบกลาง 6,886,392 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  42,978,300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
 
 
 
 
 

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

 
 
 
 

ของ 
 
 



 
 
 
 

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง 
อำเภอสวนผึ้ง    จังหวัดราชบุรี 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลตำบลสวนผึ้ง 

อำเภอสวนผึ้ง    จังหวัดราชบุรี 
งบกลาง 
                                                    งาน 
งบ 

งานงบกลาง รวม 

งบกลาง 5,801,688 5,801,688 
บำเหน็จ/บำนาญ 1,084,704 1,084,704 

รวม 6,886,392 6,886,392 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลตำบลสวนผึ้ง 

อำเภอสวนผึ้ง    จังหวัดราชบุรี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                                                        งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 

งบบุคลากร    
   เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 - 2,624,640 
   เงินเดือน   (ฝ่ายประจำ) 4,978,860 2,217,300 9,280,800 
งบดำเนินงาน    
   ค่าตอบแทน 100,000 55,000 155,000 
   ค่าใช้สอย 898,000 390,000 1,288,000 
   ค่าวัสดุ 240,000 250,000 490,000 
   ค่าสาธารณูปโภค 450,000 - 450,000 
งบลงทุน    
   ค่าครุภัณฑ์ 111,000 30,000 141,000 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  330,000 - 330,000 



งบรายจ่ายอ่ืน    
   รายจ่ายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน    
    เงินอุดหนุน 70,000 - 70,000 

รวม 9,802,500 2,942,300 12,744,800 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง 
อำเภอสวนผึ้ง    จังหวัดราชบุรี 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                                                        งาน 
งบ 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 

งบบุคลากร   
   เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) - - 
   เงินเดือน   (ฝ่ายประจำ) 1,539,240 1,539,240 
งบดำเนินงาน   
   ค่าตอบแทน 13,000 13,000 
   ค่าใช้สอย 460,000 460,000 
   ค่าวัสดุ 270,000 270,000 
   ค่าสาธารณูปโภค - - 



งบลงทุน   
   ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
งบรายจ่ายอ่ืน   
   รายจ่ายอื่น - - 
งบเงินอุดหนุน   
    เงินอุดหนุน - - 

รวม 2,382,240 2,382,240 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง 
อำเภอสวนผึ้ง    จังหวัดราชบุรี 

แผนงานการศึกษา 
                                                        งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 

งบบุคลากร    
   เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) - - - 
   เงินเดือน   (ฝ่ายประจำ) 755,880 1,304,328 2,060,208 
งบดำเนินงาน    
   ค่าตอบแทน - 10,000 10,000 



   ค่าใช้สอย 362,000 489,260 851,260 
   ค่าวัสดุ 85,000 2,022,850 2,107,850 
   ค่าสาธารณูปโภค 130,000 - 130,000 
งบลงทุน    
   ค่าครุภัณฑ์ - 59,500 59,500 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - 50,000 50,000 
งบรายจ่ายอ่ืน    
   รายจ่ายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน    
    เงินอุดหนุน - 3,912,000 3,912,000 

รวม 1,332,880 7,847,938 9,180,818 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง 
อำเภอสวนผึ้ง    จังหวัดราชบุรี 

แผนงานสาธารณสุข 
                                                 งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 

งบบุคลากร    
   เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) - - - 



   เงินเดือน   (ฝ่ายประจำ) 2,495,700 - 2,495,700  
งบดำเนินงาน    
   ค่าตอบแทน 60,000 - 60,000 
   ค่าใช้สอย 75,000 558,000 633,000 
   ค่าวัสดุ 100,000 160,000 260,000 
   ค่าสาธารณูปโภค -   
งบลงทุน    
   ค่าครุภัณฑ์ 30,000 - 30,000 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน    
   รายจ่ายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน    
    เงินอุดหนุน - 80,000 80,000 

รวม 2,760,700 798,000 3,558,700 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง 
อำเภอสวนผึ้ง    จังหวัดราชบุรี 

แผนงานเคหะและชุมชน 
                                งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกำจัดขยะมูลฝอย รวม 



งบ และสิ่งปฏิกูล 
งบบุคลากร      
   เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) - - - - - 
   เงินเดือน   (ฝ่ายประจำ) 2,261,350 - - - 2,261,350  
งบดำเนินงาน      
   ค่าตอบแทน 36,000 - - - 36,000 
   ค่าใช้สอย  220,000 390,000 90,000 580,000 1,280,000 
   ค่าวัสดุ 220,000 300,000 110,000 530,000 1,160,000 
   ค่าสาธารณูปโภค - - -  - 
งบลงทุน      
   ค่าครุภัณฑ์ 148,000 - - 2,400,000 2,548,000 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  500,000 - - - 500,000 
งบรายจ่ายอ่ืน      
   รายจ่ายอื่น - - - - - 
งบเงินอุดหนุน      
    เงินอุดหนุน - - - - - 

รวม 3,385,350 690,000 200,000 3,510,000 7,785,350 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง 



อำเภอสวนผึ้ง    จังหวัดราชบุรี 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                                                 งาน 
งบ 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รวม 

งบบุคลากร   
   เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) - - 
   เงินเดือน   (ฝ่ายประจำ) - - 
งบดำเนินงาน   
   ค่าตอบแทน - - 
   ค่าใช้สอย 175,000 175,000 
   ค่าวัสดุ - - 
   ค่าสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน   
   ค่าครุภัณฑ์ - - 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
งบรายจ่ายอ่ืน   
   รายจ่ายอื่น - - 
งบเงินอุดหนุน   
    เงินอุดหนุน - - 

รวม 175,000 175,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง 
อำเภอสวนผึ้ง    จังหวัดราชบุรี 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
                                
งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 

งบบุคลากร     
   เงินเดือน  
(ฝ่ายการเมือง) 

- - - - 

   เงินเดือน   (ฝ่ายประจำ) - - - - 
งบดำเนินงาน     
   ค่าตอบแทน - - - - 
   ค่าใช้สอย 90,000 60,000 110,000 260,000 
   ค่าวัสดุ - 5,000 - 5,000 
   ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน     
   ค่าครุภัณฑ์ - - - - 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน     



   รายจ่ายอื่น - - - - 
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน - - - - 

รวม 90,000 65,000 110,000 265,000 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง 
อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

 
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา  65  
จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ 
สภาเทศบาลตำบลสวนผึ้ง  และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” 
ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2563  เป็นต้นไป 
ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 

42,978,300  บาท 
ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไปจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น  42,978,300 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ 
ดังนี้ 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,744 ,800 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,382,240 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
  แผนงานการศึกษา 9,180,818 
  แผนงานสาธารณสุข 3,558,700 
  แผนงานเคหะและชุมชน 7,785,350 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 175,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 265,000 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  
  แผนงานงบกลาง 6,886,392 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  42,978,300 
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากรายได้  เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น  42,978,300  บาท   

ดังนี้ 
งบ ยอดรวม 

งบกลาง 6,886,392 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) 18,177,298 
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 10,494,110 
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 3,358,500 
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอ่ืน) - 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 4,062,000 

รวมรายจ่าย 42,978,300 
 

ข้อ 6  ให้นายกเทศมนตรีตำบลสวนผึ้ง 
ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง 

ข้อ 7  ให้นายกเทศมนตรีตำบลสวนผึ้ง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

        ประกาศ  ณ  วันที่   
 
 
 
     (ลงนาม)..................................................... 
                                                                 (นายอลังการ  เจริญสุข) 
                                                       รองปลัด   รกัษาราชการแทนปลัดเทศบาล 
                                                        ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสวนผึ้ง 



 
 
 
          เห็นชอบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานประมาณการรายรับ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง 
อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

 รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

หมวดภาษีอากร       
       ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง - - - 40,000 1,150 500,000 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 447,599.52 440,947.78 454,225.41 500,000 -99.00 5,000 
ภาษีบำรุงท้องที่ 19,752.41 26,100.30 27,150.05 30,000 -83.33 5,000 
ภาษีป้าย 167,863 147,875 184,242 180,000 38.89 250,000 

                            รวมหมวดภาษีอากร 635,214.93 614,923.08 665,617.46 750,000  760,000 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       
        ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสุรา - 3,695.70 3,579.30 5,000 0 5,000 
        ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตเล่นพนัน - 1,500 - 500 -100 1,000 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 3,269 2,225 9,904 5,000 0 5,000 
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 296,820 341,042 366,470 500,000  500,000 
ค่าธรรมเนียม โปรย ติดตั้งแผ่นป้ายประกาศ 

หรือแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา 
 

40 
 

60 
 

20 
 

100 
 
0 

 
100 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร 1,230 1,100 1,600 5,000 0 5,000 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ - - 650 1,000 0 1,000 
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 59,050 62,229 35,600 50,000 0 50,000 



ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภา
พ 

 
- 

 
64,600 

 
56,100 

 
100,000 

 
0 

 
100,000 
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 รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

        
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่วยหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 
หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 เมตร 

 
20,150 

 
18,900 

 
18,700 

 
50,000 

 
0 

 
50,000 

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 4,000 2,000 2,000 4,000 50.00 2,000 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร 340 420 412 1,000 0 1,000 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาและขยายเสียง 815 1,025 1,490 1,000 -100 2,000 
ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ  57,800 2,840 - 5,000 0 5,000 
ค่าปรับผิดสัญญา 25,282 - 18,629.76 30,000 0 30,000 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 520,845 515,326.70 516,175.06 758,600  758,100 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       

ดอกเบี้ยเงินฝากต่างๆ  272,468.79 384,776.74 425,201.31 500,000 0 500,000 
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 272,468.79 384,776.74 425,201.31 500,000  500,000 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       
ค่าขายแบบแปลน 81,500 - - 100 0 100 
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร - - - 100 0 100 



รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ  18,027 9,260 5,800 5,000 0 5,000 
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 99,527 9,260 5,800 5,200  5,200 

หมวดรายได้จากทุน       
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 1,400 410 1,310 5,000 0 5,000 

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,400 410 1,310 5,000  5,000 
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 รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

หมวดภาษีจัดสรร       
        ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 495,206.54 450,636.78 449,285.56 550,000 0 550,000 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 12,525,196.42 15,134,799.99 14,223.712.99 14,500,000 0 15,000,000 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ 1,803,702.61 2,060,711.29 1,782,248.07 2,050,000 0 2,000,000 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 74,266.52 62,504.80 61,942.50 100,000 0 100,000 
ภาษีสรรพสามิต 1,694,975.68 2,798,223.33 3,023,664.15 3,500,000 0 3,500,000 
ค่าภาคหลวงแร่ 37,520.49 31,357.37 39,992.27 30,000 0 50,000 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 27,879.58 21,677.37 26,680.71 50,000 0 50,000 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล       



กฎหมายที่ดิน 346,499 801,735 685,859 800,000 0 700,000 
รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,707,487.71 21,361,645.93 20,293,385.25 21,580,000  21,950,000 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ  

6,498,195 
 

16,726,627 
 

18,369,350 
 

19,000,000 
 
0 

 
19,000,000 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 6,498,195 16,726,627 18,369,350 19,000,000  19,000,000 
รวมทุกหมวด 25,735,138.43 39,612,969.45 40,276,839.08 42,598,800  42,978,300 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง 
อำเภอสวนผึ้ง   จังหวัดราชบุรี 

 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น     42,978,300  บาท     แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร       รวม   760,000  บาท 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง     จำนวน   500,000  บาท 

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา   
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     จำนวน      5,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา    
 ภาษีบำรุงท้องถิ่น      จำนวน      5,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา   
 ภาษีป้าย      จำนวน   250,000 บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา   
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   รวม   758,100  บาท 
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสุรา   จำนวน      5,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา   
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตเล่นพนัน   จำนวน      1,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา   
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร   จำนวน      5,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา   
 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย    จำนวน   500,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา   
 ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นผ้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ 
หรือภาพติดตั้งเขียนป้าย หรือเอกสาร หรือทิ้ง หรือโปรย 
แผ่นประกาศเพ่ือโฆษณาแก่ประชาชน    จำนวน         100  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา   



 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร   จำนวน       5,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา   
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์    จำนวน       1,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา   
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ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ     จำนวน       1,000  บาท 

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา   
 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก   จำนวน      50,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  
 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น 
อันตรายต่อสุขภาพ      จำนวน   100,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือที่  จำนวน     50,000  บาท 
สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตร.ม. 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  
 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด     จำนวน       2,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร   จำนวน       1,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา   
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาและขยายเสียง  จำนวน       2,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา   
 ค่าปรับผิดสัญญา      จำนวน      30,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา   
 ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ     จำนวน        5,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา   
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     รวม   500,000  บาท 
 ดอกเบี้ยเงินฝากต่างๆ     จำนวน   500,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา   
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      รวม      5,200  บาท 
 ค่าขายแบบแปลน     จำนวน         100  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา   



 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร    จำนวน         100  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา   
 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ     จำนวน       5,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา   
หมวดรายได้จากทุน      รวม       5,000  บาท 
 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน    จำนวน        5,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา   
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
หมวดภาษีจัดสรร      รวม   21,950,000 บาท 
 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน   จำนวน       550,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา   
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ   จำนวน   15,000,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้   จำนวน    2,000,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ      จำนวน       100,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา   
 ภาษีสรรพสามิต      จำนวน     3,500,000 บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา   
 ค่าภาคหลวงแร่      จำนวน         50,000 บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา   
 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม     จำนวน         50,000 บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา   

ค่าธรรมเนียนจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน  จำนวน       700,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา   
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      รวม   19,000,000 บาท 
 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ     จำนวน    19,000,000 บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง 
อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 

แผนงานบริหารงานทั่วไป        
งานบริหารทั่วไป                             
งบบุคลากร        
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)        

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520 695,520 3,739 695,520 0 695,520 
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 646 120,000 0 120,000 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 646 120,000 0 120,000 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี 198,720 198,720 198,720 1,246 198,720 0 198,720 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 1,490,400 1,490,400 1,490,400 1,490,400 1,490,400 0 1,490,400 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,624,640 2,624,640 1,496,677 2,624,640 0 2,624,640 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        

เงินเดือนพนักงาน 3,246,667 3,263,347.74 3,220,030 3,146,150 3,871,800 4.64 4,051,440 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 73,590 63,903.23 42,000 - 84,000 0 84,000 
เงินประจำตำแหน่ง 203,800 183,903.23 159,000 104,000 204,000 0 204,000 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 778,140 780,110 753,120 655,350 805,080 -12.89 579,360 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 72,000 72,000 69,000 56,850 65,820 -8.75 60,060 



รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 4,374,197 4,363,264.20 4,243,150 3,962,350 5,030,700  4,978,860 
รวมงบบุคลากร    6,998,837 6,987,904.20 6,867,790 3,962,350 7,655,340  7,603,500 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 

งบดำเนินการ                  
หมวดค่าตอบแทน        

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 15,400 4,000  - 10,000 0 10,000 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,360 7,560  - 10,000 0 10,000 
ค่าเช่าบ้าน - - 24,000 - -  - 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,895 48,250 70,905 90,634 140,000 -42.86 80,000 

รวมหมวดค่าตอบแทน 54,655 59,810 94,905 90,634 160,000  100,000 
หมวดค่าใช้สอย        

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         73,120 10,360 14,662.66 73,930 17,000 -12.41 120,000 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 11,690 5,300 3,995 4,230 20,000 615 143,000 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 

 
168,500 

 
- 

 
- 

 
- 

 
200,000 

 
0 

 
200,000 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง - - - - 300,000 0 300,000 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยรณรงค์การไปใช้สิทธิ์ 
เลือกตั้ง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5,000 

 
0 

 
5,000 

โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวารการซื้อหรือการจ้างของ         



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ - - 23,820  - - 
ค่าสนับสนุนประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล - 2,360 9,930  -  - 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 63,800 29,194 10,650  50,000 0 50,000 
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและงานพิธีการ 1,500 - 1,000  3,000 -100 - 
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน - - -  10,000 0 10,000 
การตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ - - -  10,000 0 10,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานฯ - - -  5,000 -100 - 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีถวายราชสักการะฯ - - -  10,000 0 10,000 

ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม 32,112.94 59,444.42 139,150  50,000 0 50,000 
รวมหมวดค่าใช้สอย 350,722.94 106,658.42 203,207.66  680,000  898,000 

หมวดค่าวัสดุ        
ค่าวัสดุสำนักงาน 27,719 34,655 17,857 85,855 30,000 233.33 100,000 
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 3,720 795 - - 20,000 0 20,000 
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 3,600 400 - 20,000 0 20,000 
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 22,320 4,700 15,400 39,500 50,000 0 50,000 
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,920 26,700 42,000 28,690 30,000 66.67 50,000 

รวมหมวดค่าวัสดุ 74,679 70,450 75,657 154,045 150,000  240,000 
หมวดค่าสาธารณูปโภค         

ค่าน้ำประปา 34,617.63 34,368.51 35,815.60 18,841.80 50,000 0 50,000 



ค่าไฟฟ้า 403,770.12 287,713.18 268,315.44 261,909.51 200,000 50.00 300,000 
ค่าโทรศัพท์ 74,708.17 74,664.61 65,416.66 47,680.38 70,000 0 70,000 
ค่าไปรษณีย์ 10,638 8,029 9,891.76 3,081 15,000 100.00 30,000 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 523,733.92 404,775.30 379,439.46 331,512.69 335,000  450,000 
รวมงบดำเนินการ 1,003,790.86 641,693.72 753,209.12  1,352,000  1,688,000 

งบลงทุน         
ค่าครุภัณฑ ์        

บอร์ดติดประกาศฯ - - - - - 100 7,000 
โพเดียมไม้ - - - - - 100 20,000 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร - - - - - 100 11,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 
        โต๊ะพับเมลามีน - - -  20,000 -100 - 
        พัดลมตั้งพ้ืน - - -  1,000 100 2,000 
        ชุดอุปกรณ์เสียงไร้สาย ภาครับ - - -  350,000 -100 - 
        โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) - - -  17,700 -100 - 

เครื่องปรับอากาศ 74,000 - -  -   
เก้าอ้ีบุนวม            - - -  - 100 6,000 
โต๊ะหมู่บูชา - - -  - 100 15,000 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - 450,000 -  - - - 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - 8,500 -  - - - 



ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 25,500 107,400 1,400  100,000 -50 50,000 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
         โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลฯ - - -  769,000  -100 - 
         โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกรอบอาคาร 
         สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง 

 
- 

 
- 

 
- 

  
250,000 

 
-100 

 
- 

         ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ - - - 422,000 50,000 560.00 330,000 
รวมงบลงทุน 99,500 565,900 1,400  1,557,700  441,000 

งบเงินอุดหนุน        
      เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 70,000 50,000 -  70,000 0 70,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 70,000 50,000 -  70,000 0 70,000 
รวมงานบริหารทั่วไป 8,172,154.86 8,175,047.92 7,622,399.12  10,608,040  9,802,500 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 

งานบริหารงานคลัง        
งบบุคลากร        
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        

เงินเดือนพนักงาน 1,241,270 1,368,800 1,724,400 1,434,060 1,909,980 4.16 1,989,420 



เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน - - - - -   
เงินประจำตำแหน่ง 27,000 33,500 78,000 33,000 78,000 0 78,000 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 27,840 112,800 107,360 120,960 4.07 125,880 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 15,000 24,000 22,000 24,000 0 24,000 

รวมหมวดเงินเดือน 1,388,270 1,445,140 1,939,200 1,596,420 2,132,940  2,217,300 
รวมงบบุคลากร 1,388,270 1,445,140 1,939,200 1,596,420 2,132,940  2,217,300 

งบดำเนินการ        
หมวดค่าตอบแทน        
        ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - - 5,000 0 5,000 
        เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,520 9,870 13,750 18,960 40,000 25 50,000 

รวมหมวดค่าตอบแทน 7,520 9,870 13,750 18,960 45,000  55,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 



หมวดค่าใช้สอย        
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 15,000 - 200,000  35,000 14.29 40,000 
     ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - - -  200,000 25 250,000 
     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 64,856 4,920 19,964  50,000 0 50,000 
     ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม 15,580 13,355 49,920  20,000 150 50,000 

รวมหมวดค่าใช้สอย 95,436 18,275 269,884  305,000  390,000 
หมวดค่าวัสดุ        

ค่าวัสดุสำนักงาน 60,953.10 53,642.05 55,521.40 29,365 50,000 40 70,000 
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,200 12,800 3,100 - 20,000 0 20,000 
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 38,340 28,620 38,450 30,000 50,000 -100 100,000 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - - -  10,000 0 10,000 
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 21,770 20,000 8,015 7,900 20,000 150 50,000 

รวมหมวดค่าวัสดุ 124,263.10 115,062.05 105,086.40 67,265 150,000  250,000 
รวมงบดำเนินการ 227,219.10 143,207.05 388,720.40  500,000  695,000 

งบลงทุน        
ค่าครุภัณฑ ์     -   
          ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 12,000 - -  -   
          เครื่องปรับอากาศ - - -  84,600 -100  
          เครื่องพิมพ์ Muitifunction - - -  8,000 -100  
          เครื่องคอมพิวเตอร์ - - -  - 100 30,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 

       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - 21,000 -  8,000 -100 - 
       ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 16,750 22,900 -  30,000 -100 - 

รวมค่าครุภัณฑ์       30,000 
รวมงบลงทุน 28,750 48,900 -  122,600  30,000 

รวมงานบริหารงานคลัง 1,644,239.10 1,637,247.05 2,327,920.40  2,755,540  2,942,300 
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป  9,816,393.96 9,812,294.97 9,950,319.52  13,363,580  12,744,800 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลสวนผึ้ง 

อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 
 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย        
งบบุคลากร        
หมวดเงินเดือน        

เงินเดือนพนักงาน 276,713 284,580 300,840 444,210 336,300 4.89 352,740 
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 470,640 480,960 505,200 491,130 533,640 -48.85 286,740 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 518,740 341,794.48 810,020 718,720 889,920 5.3 791,760 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 65,524 38,600.22 112,935 100,000 120,000 -10 108,000 

รวมหมวดเงินเดือน 1,331,617 1,145,934.70 1,728,995 1,754,060 1,879,860  1,539,240 
รวมงบบุคลากร 1,331,617 1,145,934.70 1,728,995 1,754,060 1,879,860  1,539,240 

งบดำเนินการ        
หมวดค่าตอบแทน        



       ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. - - 4,200 4,400 10,000 0 10,000 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - - - - - 100 3,000 

รวมหมวดค่าตอบแทน - - 4,200 4,400 10,000  13,000 
หมวดค่าใช้สอย        
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - - - - 108,000 11.11 120,000 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - - -  20,000 0 20,000 

 
-31- 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 

  ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม 20,880 26,025 24,540  50,000 100 100,000 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาฯ - - - - - 100 80,000 
  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ - - -  10,000 0 10,000 
  โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครฯ - - - - 100,000 0 100,000 
  การฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ - - -  30,000 0 30,000 

รวมหมวดค่าใช้สอย 20,880 26,025 24,540  210,000  460,000 
หมวดค่าวัสดุ        

วัสดุสำนักงาน 4,500 - - - -   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 3,500 - 72,500 100,000 0 100,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 53,780 22,000 13,000 28,000 70,000 0 70,000 
วัสดุเครื่องดับเพลิง 29,250 26,400 - 14,300 50,000 0 50,000 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,400 - 17,600 - 20,000 0 20,000 



วัสดุเครื่องแต่งกาย 31,600 - 570 - 30,000 0 30,000 
รวมหมวดค่าวัสดุ 134,530 51,900 31,170 114,800 270,000  270,000 
รวมงบดำเนินการ 155,410 77,925 59,910  490,000  743,000 

งบลงทุน        
ค่าครุภัณฑ ์        
       ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - -  102,000 -100 - 
       ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 58,850 88,970 -  100,000 0 100,000 

รวมค่าครุภัณฑ์       100,000 
รวมงบลงทุน 58,850 88,970 -  202,000  100,000 

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 134,530 166,895 1,788,905  2,571,860  2,382,240 
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,545,877 1,312,829.70 1,788,905  2,571,860  2,382,240 

-32- 
รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลสวนผึ้ง 

อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 
 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 

แผนงานการศึกษา                        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         
งบบุคลากร        



หมวดเงินเดือน        
เงินเดือนพนักงาน - - - - 343,460 26.50 434,460 
เงินประจำตำแหน่ง - - - - 42,000 0 42,000 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง              419,145 298,575 249,080 148,015 151,680 75.24 265,800 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 55,516 40,845 30,340 12,245 7,740 75.97  13,620 

รวมหมวดเงินเดือน 474,661 339,420 279,420 160,260 635,880  755,880 
รวมงบบุคลากร 474,661 339,420 279,420 160,260 635,880  755,880 

งบดำเนินการ        
หมวดค่าตอบแทน        

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                 - - - - -  - 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   - - - - -  - 
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - - - - -  - 

รวมหมวดค่าตอบแทน - - - - -  - 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 

หมวดค่าใช้สอย        
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 160,950 326,100 45,300  10,000 3,220 332,000 
ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมฯ - - -  -  - 



ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 6,300 - -  20,000 0 20,000 
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 4,000 - -  10,000 0 10,000 

รวมหมวดค่าใช้สอย 171,250 326,100 45,300  40,000  362,000 
หมวดค่าวัสดุ        

วัสดุสำนักงาน 9,060 19,920 33,024 16,612 30,000 0 30,000 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - - 7,110 3,250 10,000 0 10,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - - - - 10,000 0 10,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,150 5,580 1,500 3,240 20,000 50.00 30,000 
วัสดุการเกษตร - - 4,695 - 5,000 0 5,000 

รวมหมวดค่าวัสดุ 12,210 25,500 46,329 23,102 75,000  85,000 
หมวดค่าสาธารณูปโภค        

ค่าไฟฟ้า 58,046.63 43,683.69 71,825.52 56,961.73 40,000 100 80,000 
ค่าน้ำประปา 19,376.55 14,828.26 20,466.97 18,596.08 20,000 50.00 30,000 
ค่าโทรศัพท์ 6,589.06 7,387.28 7,692.23 9,918.18 20,000 0 20,000 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 84,012.24 65,899.23 99,984.72 85,475.99 80,000  130,000 
รวมงบดำเนินงาน 267,472.24 417,499.23 191,613.72  195,000  577,000 

งบเงินอุดหนุน        
รวมงบเงินอุดหนุน - - -  -  - 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 
งบลงทุน        
ค่าครุภัณฑ ์        

เครื่องปรับอากาศ - - -  -  - 
เครื่องฟอกอากาศ - - -  -  - 
ตู้ไม้ - - -  -  - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ - -   -  - 
รวมงบลงทุน - - -  -  - 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 742,133.24 756,919.23 471,033.72  -  1,332,880 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        
งบบุคลากร        
หมวดเงินเดือน        
      เงินเดือนพนักงาน - 492,900 518,040 595,915 580,920 4.61 607,680 
      เงินวิทยฐานะ - - - - - 100 84,000 
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 419,780 434,635 513,660 574,920 3.27 593,748 
      เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง - 55,180 43,625 37,305 27,120 -30.31 18,900 

รวมงบบุคลากร - 967,860 996,300 1,146,880 1,182,960  1,304,328 
งบดำเนินการ        
หมวดค่าตอบแทน        
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - - 25,000 - -  - 
      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ - - - - 20,000 -50.00 10,000 

รวมหมวดค่าตอบแทน - - 25,000 - 20,000  10,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 

หมวดค่าใช้สอย        
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กฯ 440 - - - 10,000 0 10,000 
โครงการพาหนูสู่โลกแห่งการเรียนรู้ - - - - -  - 
ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 279,320 242,460 -  -   
ค่าวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ - - -  -   
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์ฯ - - -  -   
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - - 412,540  -   
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาฯ - - -  136,000 -22.50 105,400 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ฯ - - -  90,400 -22.50 70,060 
สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์ฯ - - -  392,000 -22.50 303,800 

รวมหมวดค่าใช้สอย 279,760 242,460 412,540  628,400  489,260 
 หมวดค่าวัสดุ        

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,535 46,798 19,569 15,027 30,000 0 30,000 
วัสดุการศึกษา 125,800 43,770 - - -  - 
อาหารเสริม (นม) 2,006,623.86 1,200,816.36 2,187,643 1,719,343.08 2,040,754  1,992,850 

รวมหมวดค่าวัสดุ 2,152,958.86 1,291,384.36 2,207,212 1,734,370.08 2,070,754  2,022,850 
หมวดค่าสาธารณูปโภค        



รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค - - - - -  - 
รวมงบดำเนินการ 2,432,718.86 1,533,844.36 2,644,752  2,719,154  2,522,110 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 

งบลงทุน        
ค่าครุภัณฑ ์        
    โครงการจัดซื้อโต๊ะนักเรียนอนุบาลฯ - - -  - 100 37,500 
    คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก - - -  - 100 22,000 
    เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - 24,000 -  -  - 
    ชุดเครื่องเสียงแบบพกพา - 10,000 -  -  - 
     กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง - - -  -  - 
     เครื่องถ่ายเอกสาร - - -  120,000 -100 - 
     พัดลมโคจร - - -  5,500 -100 - 
     เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ฯ - - -  4,300 -100 - 

รวมค่าครุภัณฑ์       59,500 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง        
    ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 9,000  80,000 -37.5 50,000 



รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       50,000 
                                                     รวมงบลงทุน - 34,000 9,000  209,800  109,500 
งบเงินอุดหนุน        
    เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนประถมสังกัด สพฐ.  3,902,820 2,846,800 3,818,380 3,895,040 3,940,000 -100 - 
    เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ - - - - - 100 3,264,000 
    เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาขุนแสน - - - - - 100 648,000 
                                              รวมงบเงินอุดหนุน 3,902,820 2,846,800 3,818,380 3,895,040 3,940,000  3,912,000 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,335,538.86 5,382,504.36 7,468,432 3,895,040 8,051,914  7,847,938 
           รวมแผนงานการศึกษา 7,077,672.10 6,139,423.59 7,939,465.72  8,882,794  9,180,818 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลสวนผึ้ง 

อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 
 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 

แผนงานสาธารณสุข                       
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข        
งบบุคลากร        
หมวดเงินเดือน        

เงินเดือนพนักงาน 873,967 900,180 941,220 1,114,205 1,492,500 2.99 1,537,080 



เงินประจำตำแหน่ง 11,500 44,566 42,000 38,500 60,000 0 60,000 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง              1,026,275 1,028,270 1,147,700 1,148,476 1,283,520 -33.86 849,000 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 132,976 114,550 113,480 90,423 76,320 -34.98 49,620 

รวมหมวดเงินเดือน 2,044,718 2,087,566 2,244,400 2,391,604 2,912,340  2,495,700 
รวมงบบุคลากร 2,044,718 2,087,566 2,244,400 2,391,604 2,912,340  2,495,700 

งบดำเนินการ        
หมวดค่าตอบแทน        

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - - - - 10,000 0 10,000 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - - 10,000 0 10,000 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. - - - - 144,000 -72.22 40,000 

รวมหมวดค่าตอบแทน - - - - 164,000  60,000 
หมวดค่าใช้สอย        
        รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ - - -  35,000 -85.71 5,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 
        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - - -  20,000 0 20,000 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 10,860 7,410 26,400 7,295.70 100,000 -50.00 50,000 
รวมหมวดค่าใช้สอย 10,860 7,410 26,400  155,000  75,000 

หมวดค่าวัสดุ        
ค่าวัสดุสำนักงาน 15,639 2,741 5,720 5,497 20,000  20,000 
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 16,760 38,030 7,710 - 50,000  50,000 



ค่าวัสดุการเกษตร - - - - 5,000  5,000 
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - 1,030 - - 5,000  5,000 
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,500 9,120 3,000 6,000 20,000  20,000 

รวมหมวดค่าวัสดุ 47,899 50,921 16,430 11,497 100,000  100,000 
รวมงบดำเนินงาน 47,899 58,331 42,830  419,000  235,000 

งบเงินอุดหนุน        
รวมงบเงินอุดหนุน - - - - -  - 

งบลงทุน        
ค่าครุภัณฑ ์        
        เก้าอ้ีสำนักงานมีพนักพิงแบบล้อเลื่อน - - -  3,000 -100 - 

เครื่องคอมพิวเตอร์ - - -  - 100 30,000 
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล - - -  -  - 
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน - - 593,000  -  - 

รวมค่าครุภัณฑ์ - - 593,000  3,000  30,000 
รวมงบลงทุน - - 593,000  3,000  30,000 

รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,103,477 2,145,897 2,880,230  3,334,340  2,760,700 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ยอดต่าง(%) ปี 2564 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น        
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งบดำเนินการ        
หมวดค่าตอบแทน - - - - -  - 

รวมหมวดค่าตอบแทน - - - - -  - 
หมวดค่าใช้สอย        
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 83,440 156,600 -  10,000 4,100 420,000 
  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 7,450 - 2,065 600 30,000 0 30,000 
  โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตเทศบาล - 1,320 360  -  - 
  โครงการอบรมช่วยฟื้นฟูคืนชีพ (CPR) - - -  -  - 
  โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น - 12,454 -  -  - 
  โครงการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทางจิต 
ผู้ป่วยกลุ่มอ่ืนๆ ที่ต้องให้บริการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 

 
- 

 
- 

 
- 

  
5,000 

 
-100 

 
- 

  โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในสถานศึกษาเขตเทศบาล 1,040 - -  -  - 
  โครงการพัฒนามาตรฐานร้านอาหาร/แผงลอยในเขตเทศบาล 7,030 - 2,000  10,000 -100  
  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 459,300 496,500 71,400  -   
  
โครงการสร้างจิตสำนึกรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
- 

 
- 

 
- 

  
5,000 

 
0 

 
5,000 

  โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน - - -  5,000 -100  
  โครงการถังขยะน่ามอง 1,800 - 4,420  5,000 0 5,000 
  โครงการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ - - -  -   
  โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 240 - -  20,000 0 20,000 



 
 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 
   โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิกุนคุนยา 480 - -  -   
   โครงการควบคุมป้องกันโรคมือ เท้า ปาก - - -  3,000 0 3,000 
   โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 720 - -  -  - 
   โครงการส่งเสริมงานอนามัยแม่และเด็ก - - -  -  - 
   โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง - - -  -  - 
   โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ - - -  -  - 
   โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 4,315 - -  -  - 
   โครงการแกนนำสุขภาพชุมชน - - -  -  - 
   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 5,205 - -  -  - 
   โครงการตลาดนัดน่าซื้อ (อาหารปลอดภัย) 240 - -  5,000 0 5,000 
   โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - 660 -  -  - 
   โครงการบำบัดน้ำเสีย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน - - -  5,000 0 5,000 
   โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - -  5,000 0 - 
   โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว - - -  5,000 0 - 
   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ - - -  40,000 0 40,000 
   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งฯ - - -  5,000 -100 - 
   โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัย - - -  20,000 0 20,000 
   โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือลดปริมาณขยะ - - -  5,000 100 5,000 

รวมหมวดค่าใช้สอย 571,260 667,534 80,245  188,000 -9.61 558,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 

หมวดค่าวัสดุ        
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 63,900 54,400 49,100 38,800 100,000 0 100,000 
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 61,290 53,300 51,600 15,600 60,000 0 60,000 

รวมหมวดค่าวัสดุ 125,190 107,700 100,700 54,400 160,000  160,000 
รวมงบดำเนินงาน 704,520 775,234 180,945  348,000  718,000 

งบเงินอุดหนุน        
เงินอุดหนุน        

เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ - - 80,000 80,000 80,000 -100 0 
อุดหนุนชุมชนคนรักสวนผึ้ง - - - - - 100 20,000 
อุดหนุนชุมชนนาขุนแสน - - - - - 100 20,000 
อุดหนุนชุมชนบ้านบ่อรวมใจ - - - - - 100 20,000 
อุดหนุนชุมชนบ้านบ่อ - - - - - 100 20,000 

รวมงบเงินอุดหนุน - - 80,000 80,000 80,000  80,000 
งบลงทุน        
ค่าครุภัณฑ ์ - - - - -  - 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง 
อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

รวมงบลงทุน - - - - -  - 
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 495,910 775,234 260,945  428,000  798,000 

รวมแผนงานสาธารณสุข 2,420,601 2,921,131 3,141,175  3,762,340  3,558,700 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 

แผนงานเคหะและชุมชน        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน        
งบบุคลากร        
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        

เงินเดือนพนักงาน 477,160 495,960 516,180 666,360 1,342,510 2.96 1,382,170 
เงินประจำตำแหน่ง 13,500 18,000 18,000 16,500 60,000 0 60,000 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,189,809 1,007,675 1,430,540 1,184,800 1,628,220 -54.85 735,180 
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เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 103,983 108,085 203,467 182,000 216,000 -61.12 84,000 
รวมงบบุคลากร 1,784,452 1,629,720 2,168,187 2,049,660 3,246,730  2,261,350 

งบดำเนินการ        
หมวดค่าตอบแทน        

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,800 - 1,800 2,300 5,000 420 26,000 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  12,250 - - 30,000 -66.67 10,000 

รวมหมวดค่าตอบแทน 1,800 12,250 1,800 2,300 35,000  36,000 
หมวดค่าใช้สอย        
         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - 10,000 4,611.20 20,607.60 35,000 242.86 120,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - - - - 30,000 0 30,000 
โครงการจัดทำการกำหนดเขตตำบลในท้องที่ - - - - 20,000 0 20,000 
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 76,596.28 5,224.80 25,096.43 38,558.95 50,000 0 50,000 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 

รวมหมวดค่าใช้สอย 76,596.28 15,224.80 29,707.63 59,166.55 135,000  220,000 
หมวดค่าวัสดุ        

ค่าวัสดุสำนักงาน 23,299 7,284 15,931 16,805 20,000 0 20,000 
ค่าวัสดุก่อสร้าง 15,456 4,089 6,460 7,820 40,000 0 40,000 
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 65,030 51,480 79,850 60,580 100,000 0 100,000 
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง - - - - 40,000 0 40,000 
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,150 21,760 9,750 8,440 20,000 0 20,000 
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รวมหมวดค่าวัสดุ 118,935 84,613 111,991 93,645 220,000  220,000 
รวมงบดำเนินการ 197,331.28 112,087.80 143,498.63  390,000  476,000 

งบลงทุน        
        ค่าครุภัณฑ์        

ครุภัณฑ์สำนักงาน  - 4,400  250,000 -100 0 
จัดซื้อเก้าอ้ีสำหรับนั่งปฏิบัติงาน - - -  - 100 14,000 
จัดซื้อกล้องระดับ - - -  - 100 34,000 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 19,000 - 80,400  81,300   
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 90,307.76 8,955.90 -  100,000  100,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ - - - - -  148,000 
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง        
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ - - - - -  500,000 
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - -  100,000 -100  

รวมค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       500,000 
รวมงบลงทุน 109,307.76 8,955.90 84,800  531,300  648,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,091,091.04 1,750,763.70 2,396,485.63  4,168,030  3,385,350 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 

งานไฟฟ้าถนน        
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งบดำเนินการ        
หมวดค่าตอบแทน        

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. - - -  -  - 
รวมหมวดค่าตอบแทน - - -  -  - 

หมวดค่าใช้สอย        
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - - 469,700  - 100 90,000 
ค่าซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อในเขตเทศบาลฯ 193,600 85,500 -  -  - 
ค่าซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ่อพัก ฝารางระบายน้ำ 

ทางเท้าภายในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง 
 

- 
 
- 

 
- 

  
- 

  
- 

ขุดลอก สระ คู 
คลองเดิมที่ตื้นเขินในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง 

 
26,000 

 
47,000 

 
- 

  
- 

  
- 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - - -  200,000 50.00 300,000 
รวมหมวดค่าใช้สอย 219,600 132,500 469,700  200,000  390,000 

หมวดค่าวัสดุ        
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 199,400 618,351 631,710  200,000 50.00 300,000 

รวมหมวดค่าวัสดุ 199,400 618,351 631,710  200,000  300,000 
รวมงบดำเนินการ 419,000 750,851 1,101,410  400,000  690,000 



 

 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 

งบลงทุน        
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
    (ช่วงบ้าน สว. ปราโมทย์) 

 
- 

 
1,300,000 

 
- 

    
- 

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
    (ถนนลังเทศบาล – บ้านทุ่งแฝก) 

 
- 

 
- 

 
- 

  
2,500,000 

 
-100 

 
- 

     โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1,2 ตำบลสวนผึ้ง - 74,936.32 -  -  - 
     โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4 ตำบลสวนผึ้ง - 150,000 -  -  - 
     โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนบ้านบ่อ ซอย 1 
     พร้อมปรับปรุงบ่อพักและระบบระบายน้ำ 

 
- 

 
1,227,000 

 
- 

  
- 

  
- 

     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนาขุนแสน 
     ซอย 1 (บริเวณบ้านนางพรม  หุ่นกลอย)ฯ 

 
2,396,741.45 

 
- 

 
- 

  
- 

  
- 

     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้าน 
     นายสอนศิษย์  โชติช่วง) 

 
465,700 

 
- 

 
- 

  
- 

  
- 

     โครงการก่อสร้างลานกีฬา 2,456,000 - -  -  - 
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 9 - - 492,000  -  - 

รวมงบลงทุน 5,318,441.45 1,451,936.32 492,000  2,500,000  - 
รวมงานไฟฟ้าถนน 5,737,441.45 2,202,787.32 1,593,410  2,900,000  - 



 
 

-46- 
 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 

งานสวนสาธารณะ        
งบดำเนินการ        
หมวดค่าใช้สอย        
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าบริการ - - - - - 100 90,000 

รวมหมวดค่าใช้สอย - - - - -  90,000 
หมวดค่าวัสดุ        

วัสดุการเกษตร 25,220 70,140 21,140  42,940 16.45 50,000 
วัสดุงานบ้านงานครัว - - - - - 100 60,000 

รวมหมวดค่าวัสดุ 25,220 70,140 21,140  42,940  110,000 
รวมงบดำเนินการ 25,220 70,140 21,140  42,940  200,000 

งบลงทุน        
ค่าครุภัณฑ ์ - - -  -  - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ - - -  -  - 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - -  -  - 

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - -  -  - 
รวมงบลงทุน - - -  -  - 
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รวมงานสวนสาธารณะ 25,220 70,140 21,140  42,940  200,000 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล        
งบดำเนินการ        
หมวดค่าใช้สอย        

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 30,000 326,380.50 473,031  500,000 -100 - 
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย - - - - - 100 500,000 
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 77,880 14,320 54,730  80,000 -100  80,000 
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะ 92,100 - -  -  - 

รวมหมวดค่าใช้สอย 199,980 340,700.50 527,761  580,000  580,000 
หมวดค่าวัสดุ        

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 114,940 262,000 337,580  360,000 0 360,000 
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 24,585 24,304 36,300  60,000 0 60,000 
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 8,880 - 11,460  30,000 0 30,000 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลสวนผึ้ง 

อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง - - -  80,000 0 80,000 
รวมหมวดค่าวัสดุ 148,405 286,304 385,340  530,000 0 530,000 
รวมงบดำเนินการ 348,385 627,004.50 913,101  1,110,000  1,110,000 

งบลงทุน        
ค่าครุภัณฑ ์        
        ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน - - -  - 100 2,400,000 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - 5,000 -  50,000 -100 - 
รวมงบลงทุน - 5,000 -  50,000  2,400,000 

รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 348,385 632,004.50 913,101  1,160,000  3,510,000 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 8,202,137.49 5,955,695.53 4,924,136.63  8,270,970  7,785,350 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง         
งบดำเนินการ        
หมวดค่าตอบแทน        

ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) - - -  -  - 
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รวมหมวดค่าตอบแทน - - -  -  - 
หมวดค่าใช้สอย        
        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,070 - -  -  - 

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน - 32,400 66,400  -  - 
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับกลุ่มสตรี - - -  20,000 0 20,000 
โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ - - -  30,000 0 30,000 
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
ครอบครัว 

 
- 

 
- 

 
- 

  
20,000 

 
0 

 
20,000 

โครงการเกษตรชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - - -  15,000 0 15,000 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ 
ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง 

 
- 

 
1,360 

 
- 

  
40,000 

 
0 

 
40,000 

         โครงการส่งเสริมบำรุงจิตใจผู้สูงอายุทางพระพุทธศาสนา 19,360 - -  -  - 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 

          โครงการจัดสภาเด็กและเยาวชน - -   50,000 0 50,000 
รวมหมวดค่าใช้สอย 28,430 33,760 66,400  175,000  175,000 

รวมงบดำเนินการ 28,430 33,760 66,400  175,000  175,000 
งบเงินอุดหนุน        
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รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลสวนผึ้ง 

อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

เงินอุดหนุน -       
รวมงบเงินอุดหนุน -       

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 28,430 33,760 66,400  175,000  175,000 
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 28,430 33,760 66,400  175,000  175,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 

แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        
งบดำเนินการ        
หมวดค่าใช้สอย                  

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 11,740 12,470 -  20,000 0 20,000 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ - 11,570 12,160  20,000 0 20,000 
โครงการพระราชพิธีของพระบรมวงศานุวงศ์ 180,750 115,990 256,180  200,000 -75.00  50,000 
โครงการที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 18,300 15,200 3,050  -  - 

รวมหมวดค่าใช้สอย 210,790 155,230 271,390  240,000  90,000 
รวมงบดำเนินการ 210,790 155,230 271,390  -  90,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 210,790 155,230 271,390  -  - 
งานกีฬาและนันทนาการ        
งบดำเนินการ        
หมวดค่าใช้สอย        
   ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานฯ - - -  10,000 0 10,000 
   โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  42,500 25,325 -  50,000 0 50,000 

รวมหมวดค่าใช้สอย 42,500 25,325 -  60,000  60,000 



 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 

หมวดค่าวัสดุ        
ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา - - -  5,000 0 5,000 

รวมหมวดค่าวัสดุ - - -  5,000  5,000 
รวมงบดำเนินการ 42,500 25,325 -  65,000  65,000 

งบเงินอุดหนุน        
รวมงบเงินอุดหนุน - - -  -  - 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 42,500  25,325 -   65,000  65,000 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น        
งบดำเนินการ        
หมวดค่าใช้สอย        

โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 63,100 15,560 41,900  100,000 -100 - 
โครงการจัดงานประเพณีกินข้าวห่อ - - -  - 100 10,000 
โครงการจัดงานประเพณีงานไทยตะนาวศรี - - -  - 100 20,000 
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง - - -  - 100 20,000 
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ - - -  - 100 50,000 
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน (วันเข้าพรรษา) - - -  - 100 10,000 

รวมหมวดค่าใช้สอย 63,100 15,560 41,900  100,000  110,000 
รวมงบดำเนินการ 63,100 15,560 41,900  100,000  110,000 

งบเงินอุดหนุน        
รวมงบเงินอุดหนุน - - -    - 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลสวนผึ้ง 

อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 
 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 63,100 15,560 41,900  100,000  110,000 
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 316,390 270,500 313,290  405,000  265,000 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 

แผนงานงบกลาง        
งานงบกลาง        
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 218,918 220,895 274,916 267,634 279,576 -54.12 128,256 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - - - 12,083 11,184 -51.31 5,446 
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,421,300 - 2,652,800 2,886,200 3,368,400 31.31 4,423,200 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 380,000 - 538,400 575,200 748,800 28.21  960,000 
สำรองจ่าย - - 2,651 13,960 100,000 0 100,000 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 161,711 3,023,565.31 103,388 111,274    
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร - - - - 50,000 0 50,000 
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล - - - - 38,220 -4.28 36,586 
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช) - - - - 79,100 -1.14  78,200 
เงินช่วยพิเศษ - - - - 20,000 0 20,000 
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เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น 

 
332,824 

 
442,486 

 
442,484 

 
442,936 

 
471,976 

 
1.61 

 
479,566 

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ - - - - - 100 605,138 
รวมแผนงานงบกลาง 3,514,753 3,946746.31 4,014,639 4,309,287 5,167,256  6,886,392 

รวมทุกแผนงาน 32,922,254.55 29,470,238.72 32,138,330.87  42,598,800  42,978,300 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง 
อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

 
งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  42,978,300 บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
งานบริหารทั่วไป         รวม  9,802,500  บาท 
งบบุคลากร         รวม  7,603,500  บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)        รวม  2,624,640  บาท 
เงินเดือนนายก/รองนายก       จำนวน     695,520  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน 
 อัตราเดือนละ 27,600 บาท จำนวน 12 เดือน   

และเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คนๆ ละ 15,180 บาท 
 จำนวน 12 เดือน   

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ ที่ปรึกษา และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม 
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก     จำนวน     120,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี 
 จำนวน 1 คน เดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน  

และเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายก 
 เทศมนตรี จำนวน 2 คนๆ ละ 3,000 บาท จำนวน 12 เดือน 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 

เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 



 สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ ที่ปรึกษา และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม 
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก      จำนวน      120,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน 

เดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน  
และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คนๆ ละ  
3,000 บาท จำนวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน 

 ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
 รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ ที่ปรึกษา 

และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไข 
 เพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    จำนวน      198,720  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 จำนวน 1 คน เดือนละ 9,660 บาท จำนวน 12 เดือน  
 และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เดือนละ 6,900 บาท  

จำนวน 12 เดือน   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน 

และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการทีป่รึกษาและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล      จำนวน    1,490,400  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน 
 เดือนละ 15,180 บาท จำนวน 12 เดือน รองประธานสภาเทศบาล  

จำนวน 1 คน เดือนละ 12,420 บาท จำนวน 12 เดือน และสมาชิกสภาเทศบาล 
 จำนวน 10 คน ๆ ละ 9,660 บาท จำนวน 12 เดือน 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน 



และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการ ที่ปรึกษาและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        รวม   4,978,860 บาท 
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ       รวม   4,339,440 บาท 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน       จำนวน   4,051,440 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุงเงินเดือน 
 ประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 11 อัตรา  

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อน 
ขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน      จำนวน      84,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา 
 เดือนละ 7,000 บาท จำนวน 12 เดือน และเงินเพ่ิม ค่าครองชีพชั่วคราว 

 เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิสำหรับพนักงานเทศบาลและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

ประเภทเงินประจำตำแหน่ง       จำนวน     204,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่ 
 ระเบียบฯ กำหนด ได้แก่ 
 - ปลัดเทศบาล  จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 7,000 บาท 
 - รองปลัดเทศบาล  จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 3,500 บาท  
 - หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 3,500 บาท 

- หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 1,500 บาท  



- หัวหน้าฝ่ายปกครอง จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 1,500 บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  

หมวดค่าจ้างชั่วคราว        รวม    639,420  บาท 
ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จำนวน    579,360  บาท
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา   

และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง      จำนวน      60,060  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  
 1  อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา 

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี 
เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

งบดำเนินงาน         รวม      1,688,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม      1,238,000 บาท 
ค่าตอบแทน         รวม         100,000 บาท 
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.   จำนวน       10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล 
 ตำบลสวนผึ้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสอบคัดเลือก 

ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
หรือค่าตอบแทนคณะกรรมการอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ  

 - เป็นไปตาม หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก 



 พนักงานและลูกจ้างของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จำนวน     10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 
 พนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วน 
 นอกเวลาราชการ  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 1562 
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จำนวน     80,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล 
 ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิได้รับ  

- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0803/ว 1318 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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ค่าใช้สอย         รวม           898,000  บาท 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      รวม           120,000  บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       จำนวน       120,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ 

ค่ารับเอกสาร ค่าวารสาร ค่าเย็บเล่มเอกสาร 
 เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สินค่าธรรมเนียม  

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน  
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน 
การประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ค่าเช่าพ้ืนที่เก็บข้อมูลเว็บไซด์และโดเมนเนม  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ท่ีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 

 - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 



ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 
1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธีการ     จำนวน        143,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้ 
 1. ค่ารับรอง  ตั้งไว้  18,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญค่าพิมพ์เอกสาร  
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรองรวมทั้งค่าบริการ  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง 

 เพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน 
 ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
 ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
 2. ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้  2,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอ่ืนๆ  
         ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เก่ียวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381  
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

          3.ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ตั้งไว้     123,000 บาท 
- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชินี  ตั้งไว้  20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น ค่าเครื่องเสียง  
ค่าไฟฟ้าประดับ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 17 ลำดับที่ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศภูมิพลราชวรางกูรดิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
ตั้งไว้  30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น 
ค่าเครื่องเสียง ค่าไฟฟ้าประดับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชกฤษฎีกา 



ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 16  ลำดับที่ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
- โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีพันปีหลวง ตั้งไว้  20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น 
ค่าเครื่องเสียง ค่าไฟฟ้าประดับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 20  ลำดับที่ 6  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
- โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม) ตั้งไว้  20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น 
ค่าเครื่องเสียง ค่าไฟฟ้าประดับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 17  ลำดับที่ 3  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
- โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม) ตั้งไว้  30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น 
ค่าเครื่องเสียง ค่าไฟฟ้าประดับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 18  ลำดับที่ 3  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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- โครงการวันปิยมหาราช  ตั้งไว้   3,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น 



ค่าพวงมาลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 18  ลำดับที่ 4  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  รวม      635,000  บาท 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย          จำนวน        10,000  บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีถวายราชสักการะพระบาท 
 สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 
 เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 
 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 134  ลำดับที่ 4  
  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง        จำนวน       200,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าเช่าที่พัก 
 ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
 ค่าจัดซื้อของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 132 ลำดับที่ 1 

  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง        จำนวน       300,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

เทศบาลตำบลสวนผึ้งโดยตรง (กรณีครบวาระ ยุบสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง 
 เนื่องจากลาออกหรือเสียชีวิต) หรือตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

กำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น  
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 135 ลำดับที่ 7 
  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   จำนวน       5,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย รณรงค์การไปใช้สิทธิ์ 
 เลือกตั้ง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อแบบพิมพ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน 

ที่จำเป็น  
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 134  ลำดับที่ 6 
  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      จำนวน     50,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
 นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และ 
 ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน      จำนวน    10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 
 ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1033 

ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง    จำนวน     10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ 

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง สำรวจและรับลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือ 

ของประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ 
 ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5836  ลงวันที่ 11 ตุลาคม  2560, 
 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83  ลำดับที่ 6 

  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม       จำนวน      50,000  บาท 



 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินที่ชำรุด 
 เสียหาย เช่น ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความ 
 ดูแลของสำนักปลัดให้ใช้งานได้ 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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ค่าวัสดุ          รวม   240,000  บาท 
วัสดุสำนักงาน         จำนวน   100,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน 
 ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

วัสดุงานบ้านงานครัว        จำนวน      20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน 
 ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       จำนวน      20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่จำเป็นต้องใช้ในงาน 
 ราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น  

- เป็นไปตามหนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วัสดุคอมพิวเตอร์        จำนวน      50,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการ 
 ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น  

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       จำนวน      50,000  บาท 



 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่จำเป็นต้องใช้ในงาน 
 ราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น  

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

ค่าสาธารณูปโภค        รวม 450,000  บาท 
ค่าน้ำประปา         จำนวน   50,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงาน และสถานที่อยู่ในความดูแล 
 ของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น 
 ค่าบริการ ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นเป็นต้น 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
-63- 

 
ค่าไฟฟ้า         จำนวน     300,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง ค่าไฟฟ้า 
 สำนักงาน ระบบเสียงไร้สาย และค่าไฟฟ้าสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของ 
 เทศบาลตำบลสวนผึ้ง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ 
 ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นเป็นต้น  

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ค่าโทรศัพท์         จำนวน      70,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการติดต่อ 
 ราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง 
 ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าภาษี 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ค่าไปรษณีย์         จำนวน      30,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข 
 ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าจดทะเบียนพัสดุและค่าบริการอ่ืนๆ 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
งบลงทุน         รวม     441,000  บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม     441,000  บาท 
ค่าครุภัณฑ ์         รวม     111,000  บาท 
ครุภัณฑ์สำนักงาน        รวม       61,000  บาท 
โครงการจัดซื้อโพเดียมไม้       จำนวน       20,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโพเดียมไม้ ขนาด 60x80x120 ซม.  



พร้อมป้ายชื่อและตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลสวนผึ้ง  จำนวน  2  ตัว 
- ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 20  ลำดับที่ 7 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

โครงการจัดซื้อบอร์ดติดประกาศกำมะหยี่      จำนวน        7,000  บาท 
บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่ แบบล้อเลื่อน โครงสแตนเลส  
พร้อมติดห่วงใส่กระดาษ A 4 ขนาด 120x180  ซม. จำนวน 1 บอร์ด 
- ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 21  ลำดับที่ 8 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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โต๊ะหมู่บูชา          จำนวน    15,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 7  จำนวน 1 ชุด  

ประกอบด้วย 
- โต๊ะเล็ก  จำนวน 7 โต๊ะ 
- โต๊ะฐานใหญ่ จำนวน 1  โตะ๊     
- ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 23  ลำดับที่ 4 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

เก้าอี้บุนวม         จำนวน     6,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม  จำนวน 12 ตัว 

- ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
หน้า 161  ลำดับที่  5 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

พัดลมตั้งพื้น         จำนวน      2,000  บาท 



เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืน ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ตัว 
- ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 23  ลำดับที่ 1  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน       จำนวน     11,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ 
 มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1) มีมือจับชนิดบิด 

2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)    
- ตั้งซื้อตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 23  ลำดับที่ 5  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      จำนวน    50,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
 ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตามรูปแบบการจำแนก 
 ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        รวม        330,000  บาท 
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     จำนวน     330,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ 



 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลของสำนักปลัด เช่น อาคารสำนักงาน 
 สิ่งก่อสร้างต่างๆ ตามความจำเป็น ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ- 
 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงาน 
 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) 
 พ.ศ.2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได)้ 
งบเงินอุดหนุน         รวม       70,000  บาท 
หมวดเงินอุดหนุน        รวม       70,000  บาท 
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน     จำนวน        70,000  บาท 
 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง จำนวน 70,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง ในการ 
 ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
 ของ อปท.ระดับอำเภอสวนผึ้ง 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ 
 ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 139 ลำดับที่ 18 
 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
งานบริหารงานคลัง        รวม   2,942,300  บาท 
งบบุคลากร         รวม   2,217,300  บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        รวม   2,217,300  บาท 
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ       รวม   2,067,420  บาท 



ประเภทเงินเดือนพนักงาน       จำนวน   1,989,420  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุงเงินเดือน 
 ประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 6  อัตรา  

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อน 
ขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

ประเภทเงินประจำตำแหน่ง       จำนวน       78,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่ 
 ระเบียบฯ กำหนด ได้แก่ 
 - ผู้อำนวยการกองคลัง  จำนวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท  
 - หัวหน้าฝ่าย จำนวน 1 อัตราๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 

- หัวหน้าฝ่าย จำนวน 1 อัตราๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

หมวดค่าจ้างชั่วคราว        รวม     149,880  บาท 
ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จำนวน     125,880  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง      จำนวน       24,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี 
เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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งบดำเนินงาน                 รวม      695,000  บาท 



หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ              รวม      695,000  บาท 
ค่าตอบแทน                 รวม  55,000  บาท 
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            จำนวน      5,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 
 พนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วน 
 นอกเวลาราชการ  

- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร              จำนวน  50,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล 
 ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิได้รับ  

- เป็นไปตามหนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 1318  
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

ค่าใช้สอย                 รวม      390,000  บาท 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              รวม  40,000  บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               จำนวน  40,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเย็บเล่มเอกสาร 
 เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และ 
 เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการ 
 ดำเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559,  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 
 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ          รวม       350,000 บาท 
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน             จำนวน   250,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 เช่น การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกำหนด 
 - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 135  ลำดับที่ 8  
          (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      จำนวน    50,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
 นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก 
 สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม       จำนวน    50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินที่ชำรุด 
 เสียหาย เช่น ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความ 
 ดูแลของงานบริหารงานคลังให้ใช้งานได้ 

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

ค่าวัสดุ          รวม      250,000  บาท 
วัสดุสำนักงาน         จำนวน    70,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ที่ใช้ในงานราชการ 
 ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       จำนวน    20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่ใช้ 

ในงานราชการตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่        จำนวน    10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่ใช้ในงานราชการ 
 ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 



- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         จำนวน    100,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ใน 

งานราชการตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วัสดุคอมพิวเตอร์           จำนวน     50,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในงานราชการ 
 ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

งบลงทุน             จำนวน     30,000  บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          รวม         30,000  บาท 
ค่าครุภัณฑ ์             รวม         30,000  บาท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            จำนวน     30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด 
ไม่น้อยกว่า 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 



2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
 ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด  DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย 
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
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- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
- ตั้งซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 167 ลำดับที่ 23   
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     รวม 2,382,240  บาท 
งบบุคลากร         รวม 1,539,240  บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        รวม 1,539,240  บาท 
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ       รวม    639,480  บาท 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน       จำนวน     352,740 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุงเงินเดือน 
 ประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา  

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อน 
ขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ       จำนวน    286,740  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าลูกจ้างประจำ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี 



จำนวน  1  อัตรา  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อน 
ขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

หมวดค่าจ้างชั่วคราว        รวม   899,760  บาท 
ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จำนวน   791,760  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา   

และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  5  อัตรา 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง      จำนวน   108,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา 
 และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5  อัตรา 

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี 
เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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งบดำเนินงาน         รวม   743,000  บาท 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม   743,000  บาท 
ค่าตอบแทน         รวม     13,000  บาท 
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.   จำนวน     10,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล 
 ตำบลสวนผึ้ง ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

สอบสวนทางวินัย หรือค่าตอบแทนคณะกรรมการอ่ืนๆ ที่มีสิทธิได้รับ  
 - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 

 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จำนวน      3,000 บาท 



 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล 
 ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิได้รับ  

- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0803/ว 1318 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ค่าใช้สอย                  รวม   460,000  บาท 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      รวม       120,000  บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       จำนวน   120,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ 
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เป็นกิจการ 
ในอำนาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 

 - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 
1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม   340,000  บาท 
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ    จำนวน     10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น การตั้งศูนย์บริการ การจัดทำป้ายแจ้งเตือน 
 และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็น  

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557  
และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561  

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 82  ลำดับที่ 4     
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.)          จำนวน 100,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย  
ค่าวัสดุต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น  



- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 81 ลำดับที่ 1 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

การฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ    จำนวน  30,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและ 
 บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าแบบพิมพ์เครื่องเขียน ค่าวัสดุต่างๆ 
 และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็น  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 82 ลำดับที่ 3 
 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เทศบาลตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี     จำนวน  80,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 

จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสวนผึ้ง 
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 
- ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 2 ลำดับที่ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       จำนวน  20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
 นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก 
 สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2558 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม        จำนวน 100,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินที่ชำรุด 
 เสียหาย เช่น ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความ 
 ดูแลของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ใช้งานได้ 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

ค่าวัสดุ           รวม 270,000 บาท 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        จำนวน 100,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่ใช้ใน 
 งานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณ 
 รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น  

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        จำนวน   70,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ใน 
 งานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณ 
 รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น  

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

วัสดุเครื่องดับเพลิง         จำนวน   50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่ใช้ในงาน 
 ราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณ 
 รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น  

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         จำนวน   20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในงาน 
 ราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณ 
 รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น  

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วัสดุเครื่องแต่งกาย         จำนวน   30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัดสุเครื่องแต่งกาย ที่ใช้ในงาน 
 ราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณ 



 รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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งบลงทุน          รวม    100,000  บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม    100,000  บาท 
ค่าครุภัณฑ ์          รวม    100,000  บาท 
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       จำนวน 100,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
 ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตามรูปแบบการจำแนก 
 ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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แผนงานการศึกษา 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      รวม 1,332,880  บาท 
งบบุคลากร         รวม   755,880  บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        รวม   755,880  บาท 
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ       รวม   476,460  บาท 
เงินเดือนพนักงาน        จำนวน   434,460  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็น 
 เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน  1  อัตรา 

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อน 
ขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

ประเภทเงินประจำตำแหน่ง       จำนวน     42,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล 

ที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด ได้แก่ 
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 3,500 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

หมวดค่าจ้างชั่วคราว        รวม  279,420 บาท 
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จำนวน   265,800 บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา 

และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  1  อัตรา 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี 



เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง      จำนวน     13,620 บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 
 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 

 เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี 
เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
(ตั้งจา่ยจากเงินรายได้) 
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งบดำเนินงาน         รวม   577,000 บาท     
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม   447,000 บาท          
ค่าใช้สอย         รวม   362,000  บาท 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      รวม   332,000  บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       จำนวน   332,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ 
 หรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
 ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมา 

บริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เป็น 
กิจการในอำนาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 

 - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 
          (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ประเภทรายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รวม   30,000  บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      จำนวน   20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการหรือ 
 สัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งเทศบาล 
 หรือหนังสือสั่งการและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 



 เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม      จำนวน   10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินที่ชำรุด 
 เสียหาย เช่น ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความ 
 ดูแลของกองการศึกษาให้ใช้งานได้ 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

ค่าวัสดุ          รวม   85,000 บาท 
วัสดุสำนักงาน         จำนวน   30,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ที่ใช้ในงานราชการ 
 ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น  

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        จำนวน   10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในงานราชการ 
 ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น  

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่        จำนวน   10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่ใช้ในงาน 

ราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี ขององค์กรปกครองท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วัสดุคอมพิวเตอร์        จำนวน    30,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในงานราชการ 



 ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น  

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วัสดุการเกษตร         จำนวน      5,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ที่ใช้ในงานราชการ 
 ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น  

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

ค่าสาธารณูปโภค        รวม    130,000  บาท 
ค่าน้ำประปา         จำนวน      30,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง 

และสถานที่อยู่ในความดูแลของกองการศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ 
พร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นเป็นต้น 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

ค่าไฟฟ้า         จำนวน      80,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง  
 และค่าไฟฟ้าสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองการศึกษา 
  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ 
 ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นเป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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ค่าโทรศัพท์         จำนวน       20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง 

ที่ใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น  
ค่าเช่าเครื่องค่าอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย 
ค่าภาษี (ตัง้จ่ายจากเงินรายได้) 
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แผนงานการศึกษา 
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา     รวม  7,847,938  บาท 
งบบุคลากร        รวม  1,304,328  บาท 



เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)       รวม  1,304,328  บาท 
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ      รวม    691,680  บาท 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน      จำนวน    607,680  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็น 
 เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558  (ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป) 

เงินวิทยฐานะ        จำนวน     84,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยฐานะ ครู คศ  2 จำนวน 2 อัตราๆ  
 เดือนละ 3,500 บาท 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 (ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป) 

หมวดค่าจ้างชั่วคราว       รวม    612,648 บาท 
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จำนวน    593,748 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา 

และพนักงานงานจ้างทั่วไป จำนวน 1  อัตรา 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จำนวน  108,000 บาท )  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน จำนวน 485,748  บาท) 

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง     จำนวน      18,900 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา 
 และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี 
เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จำนวน  12,000 บาท) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน จำนวน   6,900 บาท) 
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งบดำเนินงาน         รวม 2,522,110 บาท 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม 2,522,110 บาท 
ค่าตอบแทน         รวม     10,000 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.    จำนวน     10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
 เทศบาลตำบลสวนผึ้ง เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง,ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

สอบสวน หรือค่าตอบแทนคณะกรรมการอ่ืนๆ ที่มีสิทธิได้รับ  
 - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 

 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ค่าใช้สอย         รวม   489,260 บาท 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม       489,260 บาท 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย    จำนวน     10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 
 ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
 ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110 ลำดับที่ 6 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง จำนวน   105,400 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กับ 

เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 114  ลำดับที่ 14 
  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ตำบลสวนผึ้ง         จำนวน   303,800  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง อัตรามื้อละ 20 บาท/คน จำนวน 245 วัน 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 114  ลำดับที่ 15 



  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ตำบลสวนผึ้ง         จำนวน       70,060  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง ดังนี้ 
- ค่าหนังสือเรียน   อัตราคนละ  200 บาท/คน  
- ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ  200 บาท/คน  
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ  300 บาท/คน  
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ  430 บาท/คน   
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115  ลำดับที่ 16 
  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

ค่าวัสดุ          รวม  2,022,850  บาท 
วัสดุงานบ้านงานครัว        จำนวน      30,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่ใช้ใน 

งานราชการตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

ค่าอาหารเสริม (นม)        จำนวน   1,992,850  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน ดังนี้ 
 1. อาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง 
          เป็นเงิน  118,804.40  บาท จึงขอตั้งงบประมาณ จำนวน 118,805 บาท  

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112   
ลำดับที่  11 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

 2. อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ    
      เป็นเงิน 1,563,619.20 บาท จึงขอตั้งงบประมาณ จำนวน 1,563,620 บาท 

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 



- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112  ลำดับที่  9  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
3. อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนวัดนาขุนแสน    

              เป็นเงิน  310,424.40  บาท จึงขอตั้งงบประมาณ จำนวน 310,425 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112  ลำดับที่  10   
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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งบลงทุน         รวม 109,500  บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม 159,500  บาท 
ค่าครุภัณฑ ์         รวม   59,500  บาท 
ครุภัณฑ์สำนักงาน        จำนวน    37,500  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะนักเรียนอนุบาล ขนาด 60x120x50 ซม. 

พร้อมเก้าอ้ียาว 2 ตัว  จำนวน 15 ชุด 
- ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  13  ลำดับที่ 1 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        จำนวน    22,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง 
 คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ  Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4  MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics  
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory  รวมในระดับ  (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ 
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจำหลัก  (RAM) ชนิด  DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 



- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250  GB  จำนวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่ร้องรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-t หรอืดีกว่า จำนวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- ตั้งซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 167 ลำดับที่ 23  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง      รวม      50,000  บาท 
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง      จำนวน      50,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
สิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร รั้ว ประตู โรงอาหาร สนามเด็กเล่น 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง รวมถึงสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ  
ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองการศึกษา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

งบเงินอุดหนุน         รวม        3,912,000  บาท 
หมวดเงินอุดหนุน        รวม    3,912,000  บาท 
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ       รวม        3,912,000  บาท 
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ    จำนวน    3,264,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 

เพ่ือจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน อัตรามื้อละ 20 บาท/คน 
จำนวน 200 วัน 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113 ลำดับที่ 12 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 



โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาขุนแสน    จำนวน       648,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนวัดนาขุนแสน 

เพ่ือจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน อัตรามื้อละ 20 บาท/คน 
จำนวน 200 วัน 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113 ลำดับที่ 13 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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แผนงานสาธารณสุข 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      รวม  2,760,700  บาท 
งบบุคลากร         รวม  2,495,700  บาท 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)       รวม  2,495,700  บาท 
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ       รวม  1,597,080  บาท 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน       จำนวน   1,537,080 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็น 
 เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 4 อัตรา 

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อน 
ขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

ประเภทเงินประจำตำแหน่ง       จำนวน     60,000  บาท 



เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ 
ควรได้รับตามที่ระเบียบฯ กำหนด ได้แก่ 

 - ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ  3,500 บาท 
 - หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 1,500 บาท  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
หมวดค่าจ้างชั่วคราว        รวม    898,620  บาท 
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จำนวน    849,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา 

และพนักงานงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง      จำนวน     49,620  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา 
 และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี 
เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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งบดำเนินงาน         รวม 235,000  บาท 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ      รวม 235,000  บาท 
ค่าตอบแทน         รวม   60,000  บาท 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จำนวน   10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล 
 ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิได้รับ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 



(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จำนวน   10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 
 พนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วน 
 นอกเวลาราชการ  

- เป็นไปตามระเบียบหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.   จำนวน   40,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
 เทศบาลตำบลสวนผึ้ง ได้แก่ค่าป่วยการชดเชยการงานสำหรับ 
          อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มี 

ภาวะพ่ึงพิงตามที่มสีิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 
 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
ค่าใช้สอย         รวม  75,000  บาท 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      รวม    5,000  บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       จำนวน    5,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร 
 ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ท่ีสามารถเบิกจ่าย 
ในประเภทรายจ่ายนี้ 

 - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 1452 
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  รวม   70,000  บาท 
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จำนวน   20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 



 ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการหรือ 
 สัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งเทศบาล 
 หรือหนังสือสั่งการและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
 เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม      จำนวน    50,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน 
 ที่ชำรุดเสียหาย เช่น ยานพาหนะ ครุภัณฑ ์และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ใน 
 ความรับผิดชอบของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ใช้งานได้ 
 - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  
ค่าวัสดุ          รวม 100,000  บาท 
วัสดุสำนักงาน         จำนวน   20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ที่ใช้ในงานราชการ 
 ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น  

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       จำนวน   50,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้ 

ในงานราชการตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วัสดุการเกษตร         จำนวน    5,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตรที่ใช้ในงานราชการ 
 ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น  

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        จำนวน    5,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในงานราชการ 
 ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น  

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

วัสดุคอมพิวเตอร์        จำนวน   20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานราชการ 
 ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณราจ่ายประจำปี 
 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

งบลงทุน         รวม 30,000  บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม 30,000  บาท 
ค่าครุภัณฑ ์         รวม 30,000  บาท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        จำนวน 30,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด 
ไม่น้อยกว่า 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
 ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด  DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย 



- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดีกว่า จำนวนไม่น้อย 
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
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- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
- ตั้งซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 167 ลำดับที่ 23  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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แผนงานสาธารณสุข 
 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น     รวม   798,000  บาท 
งบดำเนินงาน         รวม   798,000  บาท 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม   718,000  บาท 
ค่าใช้สอย         รวม   558,000  บาท 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      รวม       420,000  บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       จำนวน   420,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  
 ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาบุคคล เพื่อ 

ปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น งานบริการเก็บขยะมูลฝอย 
งานบริการล้างถังขยะ งานบริการลอกท่อระบายน้ำ งานบริการฉีดวัคซีน 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งานบริการพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันโรค ฯลฯ 
กิจการในอำนาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 

 - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657   
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 และตามหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 1452  
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          จำนวน  220,000  บาท) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน  200,000  บาท) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  รวม   138,000  บาท 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ    จำนวน     40,000  บาท 



 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค 
 คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
 ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
 กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกัน 
 โรคพิษสุนัขบ้า,ค่าป้ายโครงการ,ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าป้ายและ 
 เอกสารเผยแพร่ความรู้,ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว 
 รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ 
 ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561, หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827 
 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  88 ลำดับที่ 5  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   จำนวน    20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคเอดส์และ 
 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร 
 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายความรู้และเอกสาร 
 เผยแพร่ความรู้ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89 ลำดับที่ 6 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

โครงการควบคุมป้องกันโรค มือ เท้า ปาก      จำนวน      3,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมควบคุมป้องกันโรค มือ เท้า ปาก 
 เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำป้ายความรู้ และเอกสารเผยแพร่ความรู้ 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0891.3/ว 755 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2566) หน้า 89  ลำดับที่ 7 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัย   จำนวน      20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหา 



 ด้านสุขภาพอนามัย อาทิ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก,  
 กิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย,กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข 
 ปัญหายาเสพติด,กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 
 ในวัยรุ่น,รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการป้องกันและ 
 แก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัย ฯลฯ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร 
 ค่าจัดทำสื่อการสอน ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ 
 เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 
 - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90 ลำดับที่ 9 
          (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   
โครงการตลาดนัดน่าซื้อ (อาหารปลอดภัย)     จำนวน       5,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการบริโภค 
 อาหารปลอดภัย การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
 เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดซื้อชุดตรวจสอบสารปนเปื้อนอาหาร 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560, 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 86  ลำดับที่ 2  
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 

-92- 
 

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดปริมาณขยะ     จำนวน       5,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
 เพ่ือลดปริมาณขยะ เช่น ค่าป้าย ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ หรือ 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560,หนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0819.3/ว 1570 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 127 ลำดับที่ 1  
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

โครงการสร้างจิตสำนึกรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม         จำนวน       5,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างจิตสำนึกรณรงค์และ 



 ประชาสัมพันธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เช่น ค่าป้าย ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็น 
 ต้องใช้และเกี่ยวข้องกับโครงการ 

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1470  
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560,หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 
ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  129  ลำดับที่ 7 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  

โครงการถังขยะน่ามอง        จำนวน        5,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถังขยะน่ามอง เช่น ค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ 
 หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560, หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว 1031 
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  128  ลำดับที่ 4 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

โครงการบำบัดน้ำเสียเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีในชุมชน     จำนวน        5,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ ให้ความรู้ การบำบัด 
 น้ำเสียเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้าย 
 โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ 

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  128  ลำดับที่ 5 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม      จำนวน   30,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน 
 ที่ชำรุดเสียหาย เช่น ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ใน 
 ความรับผิดชอบของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ใช้งานได้ 
 - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
ค่าวัสดุ          รวม   160,000  บาท 



วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       จำนวน   100,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ใน 

 งานราชการ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณ 
 รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น  

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป) 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       จำนวน   60,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

ที่ใช้ในงานราชการตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

งบเงินอุดหนุน         รวม   80,000  บาท 
หมวดเงินอุดหนุน        รวม   80,000  บาท 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์     จำนวน   80,000  บาท 
อุดหนุนชุมชนบ้านบ่อสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข        จำนวน    20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง 
 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนบ้านบ่อ 

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560, 
หนังสือ ที่ มท 0810.5/ว 2072  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95  ลำดับที่ 21  
 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

อุดหนุนชุมชนบ้านบ่อรวมใจสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ 
พระราชดำริด้านสาธารณสุข         จำนวน    20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง 
 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนบ้านบ่อรวมใจ 

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560, 
หนังสือ ที่ มท 0810.5/ว 2072  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95  ลำดับที่ 22  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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อุดหนุนชุมชนคนรักสวนผึ้งสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ 
พระราชดำริด้านสาธารณสุข         จำนวน    20,000 บาท 



เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง 
 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนคนรักสวนผึ้ง 

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560, 
หนังสือ ที่ มท 0810.5/ว 2072  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 96  ลำดับที่ 23  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

อุดหนุนชุมชนนาขุนแสนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ 
พระราชดำริด้านสาธารณสุข         จำนวน    20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง 
 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนนาขุนแสน 

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560, 
หนังสือ ที่ มท 0810.5/ว 2072  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 96 ลำดับที่ 24   
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      รวม   3,385,350 บาท 
งบบุคลากร         รวม   2,261,350 บาท 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)       รวม   2,261,350 บาท 
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ       รวม   1,442,170 บาท 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน       จำนวน   1,382,170 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็น 
 เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 4 อัตรา 

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อน 
ขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

ประเภทเงินประจำตำแหน่ง       จำนวน     60,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ 
ควรได้รับตามที่ระเบียบฯ กำหนด ได้แก่ 

 - ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 3,500 บาท 
- หัวหน้าฝ่ายการโยธา จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 1,500 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

หมวดค่าจ้างชั่วคราว        รวม    819,180 บาท 
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จำนวน    735,180 บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 

3 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา 
- เป็นไปประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง      จำนวน      84,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  

จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี 
เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 



(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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งบดำเนินงาน         รวม   476,000  บาท 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม   476,000  บาท 
ค่าตอบแทน         รวม     36,000  บาท 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       จำนวน     26,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล 
 ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
 ที่ มท 0803/ว 1318 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.    จำนวน     10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง, 
 ตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง,คณะกรรมการสอบสวน 

และค่าตอบแทนคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 

 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ค่าใช้สอย         รวม        220,000  บาท 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      รวม    120,000  บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       จำนวน    120,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  
 ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานที่เก่ียวกับงานเคหะและชุมชน 
 เช่น ค่าจ้างเหมาเพ่ือดำเนินการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม  

ค่าจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานกองช่างที่เกี่ยวกับงานเคหะและชุมชนตลอดจน 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ท่ีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  จำนวน   100,000  บาท 



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      จำนวน     30,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 ค่าพาหนะ ค่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการหรือ 
 สัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งเทศบาล 
 หรือหนังสือสั่งการและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
 เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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โครงการจัดทำและการแก้ไขประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่องการกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอสวนผึ้ง     จำนวน   20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการและการแก้ไขประกาศ 
 กระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอสวนผึ้ง 
 เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ 
 - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 141 ลำดับที่ 1  

 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม       จำนวน    50,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน 
 ที่ชำรุดเสียหาย เช่น ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ใน 
 ความรับผิดชอบของกองช่างให้ใช้งานได้ 
 - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
ค่าวัสดุ          รวม   220,000  บาท 
วัสดุสำนักงาน         จำนวน     20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในงานราชการ 
 ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น  

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248   



ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
วัสดุก่อสร้าง         จำนวน     40,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในงานราชการ 
 ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น          

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248   
ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       จำนวน     100,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ 
 ในงานราชการตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณ 
 รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248   
ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป จำนวน  50,000 บาท) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         จำนวน   50,000 บาท) 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        จำนวน  40,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
 ที่ใช้ในงานราชการตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับ 
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248   
ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วัสดุคอมพิวเตอร์         จำนวน   20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน 
 งานราชการตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับ 
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248   
ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

งบลงทุน          รวม     648,000 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม     648,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ ์          รวม 148,000 บาท 
ครุภัณฑ์สำนักงาน         จำนวน   14,000 บาท 



เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำหรับนั่งปฏิบัติงาน จำนวน 4 ตัว 
ราคาตัวละประมาณ 3,500 บาท    
- ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 24  ลำดับที่  9  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

ครุภัณฑ์สำรวจ          รวม   34,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า พร้อมอุปกรณ์ 

จำนวน 1 ชุด 
- ตั้งซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 169  ลำดับที่  33    
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      จำนวน     100,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
 ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตามรูปแบบการจำแนก 
 ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น  

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        รวม     500,000  บาท 
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ (กองช่าง)     จำนวน     500,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ (กองช่าง) 
 ขนาดกว้าง  3.50 เมตร  ยาว 7 เมตร  จำนวน 2 คูหา 



 (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสวนผึ้งกำหนด) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 11  ลำดับที่ 3 
(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งานไฟฟ้าถนน          รวม     690,000 บาท 
งบดำเนินงาน          รวม     690,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ       รวม     690,000 บาท 
ค่าใช้สอย          รวม 390,000 บาท 



ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       รวม   90,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        จำนวน   90,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานไฟฟ้าถนน  
 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานที่เก่ียวกับงานไฟฟ้าและถนน 
 ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ท่ีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  รวม 300,000 บาท 
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม       จำนวน 300,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน 

สิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เป็นหลุม  
เป็นบ่อ,ค่าซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ่อพัก ฝารางระบายน้ำ ทางเท้า  
ภายในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เป็นกิจการ 
ในอำนาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 

 - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
และหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  
และหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้         จำนวน  150,000  บาท)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน  150,000  บาท) 

ค่าวัสดุ           รวม     300,000 บาท 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         จำนวน 300,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ใน 
 งานราชการตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับ 
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248   
ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 



งานสวนสาธารณะ        รวม 200,000  บาท 
งบดำเนินงาน         รวม 200,000  บาท 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม 200,000  บาท 
ค่าใช้สอย         รวม   90,000 บาท 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จำนวน   90,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานไฟฟ้าถนน  
 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานส่วนสาธารณะ สวนหย่อม 

หรืองานอ่ืนที่เก่ียวกับงานสวนสาธารณะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เป็นกิจการ 
ในอำนาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
ค่าวัสดุ          รวม 110,000  บาท 
ค่าวัสดุการเกษตร        จำนวน   50,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ที่ใช้ใน 
 งานราชการตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับ 
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248   
ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว        จำนวน    60,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่ใช้ 

ในงานราชการตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับ 
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248   
ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล      รวม 3,510,000 บาท 
งบดำเนินงาน         รวม 1,110,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม 1,110,000 บาท 
ค่าใช้สอย         รวม    580,000 บาท 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จำนวน    500,000 บาท 
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย        จำนวน    500,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย หรือนำขยะไปทิ้ง   

สถานที่กำจัดขยะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ท่ีสามารถเบิกจ่าย 
ในประเภทรายจ่ายนี้  
- ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560  
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  รวม     80,000  บาท 
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม       จำนวน     80,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและ 
 ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวมถึงสิ่งก่อสร้างและ 
 ทรัพย์สินอื่นๆ  
 - เป็นไปตามระเบียบหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ค่าวัสดุ          รวม    530,000  บาท 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       จำนวน    360,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น 
ที่ใช้ในงานราชการตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับ 

 งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559  
 (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       จำนวน     80,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 



ที่ใช้ในงานราชการตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับ 
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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วัสดุงานบ้านงานครัว        จำนวน   60,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
ที่ใช้ในงานราชการตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับ 

 งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248   
ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วัสดุเครื่องแต่งกาย        จำนวน    30,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายท่ีใช้ 

ในงานราชการตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับ 
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248   
ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

งบลงทุน         รวม 2,400,000 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม 2,400,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ ์         รวม 2,400,000 บาท 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       จำนวน 2,400,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ 
 สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน 
 คุณลักษณะดังนี้ 
 - ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร 
 และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม 
 - ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พ้ืนที่หนาไม่น้อยกว่า  

4.50 มิลลิเมตร 
- รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวม 
น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม 



- ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 
2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
- มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง 
- ตั้งซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2563 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  167  ลำดับที่ 25 

          (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข้ง      รวม 175,000  บาท 
งบดำเนินงาน         รวม 175,000  บาท 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม 175,000  บาท 
ค่าใช้สอย         รวม 175,000  บาท 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 175,000  บาท 
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับกลุ่มสตรี      จำนวน   20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับ 

กลุ่มสตรี เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 80 ลำดับที่ 3 
 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ       จำนวน   30,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ เช่น  
 ค่าวิทยากร ค่าของขวัญ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 105 ลำดับที่ 3 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว   จำนวน    20,000  บาท 



 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาสตรีและ 
 สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ 
 จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 105  
ลำดับที่ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

โครงการเกษตรชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    จำนวน   15,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเกษตรชุมชนตามหลัก 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและ 
 เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น 

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 
และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 1953 ลงวันที่ 17  พฤษภาคม 2562 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 79 
 ลำดับที่ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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โครงการจัดสภาเด็กและเยาวชน       จำนวน   50,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดสภาเด็กและเยาวชน 
 ในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและ 
 เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง 
 กับโครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 แห่งชาติ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107 

 ลำดับที่ 8 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง  จำนวน   40,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา 
 ศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง เช่น ค่าป้ายโครงการ 

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ 
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  



และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106 ลำดับที่ 6 
 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    รวม 90,000  บาท 
งบดำเนินงาน         รวม 90,000  บาท 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม 90,000  บาท 
ค่าใช้สอย         รวม 90,000  บาท 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 90,000  บาท 
โครงการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่      จำนวน   20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานส่งท้ายปีเก่า 

ต้อนรับปีใหม่ เช่น ค่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าไฟฟ้าประดับ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น 



- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125 ลำดับที่ 5 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ        จำนวน   20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ 
 เช่น ค่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าป้ายโครงการ  

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 124 ลำดับที่ 3  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

โครงการพระราชพิธีของพระบรมวงศานุวงศ์     จำนวน   50,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพระราชพิธีของ 
 พระบรมวงศานุวงศ์ เช่น ค่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาบริการ 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง 
 กับโครงการ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125 ลำดับที่ 4 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

งานกีฬาและนันทนาการ         รวม 65,000  บาท 
งบดำเนินงาน          รวม 65,000  บาท 
ค่าใช้สอย          รวม 60,000  บาท 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  รวม 50,000  บาท 



โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด      จำนวน 50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา 

 ชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด เช่น ค่าอุปกรณ์การกีฬา 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าถ้วยรางวัล 
 ที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็น 
 และเก่ียวข้องกับโครงการ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
 การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 124 ลำดับที่ 1   
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน/ส่วนราชการอ่ืนๆ  จำนวน 10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 

ระหว่างหน่วยงาน/ส่วนราชการอ่ืนๆ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/สมาคมต่างๆ  
เช่น ค่าชุดกีฬาพร้อมถุงเท้า ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
 การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 125 ลำดับที่ 2  
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

ค่าวัสดุ           รวม 5,000  บาท 
วัสดุกีฬา          จำนวน 5,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬาที่ใช้ในงานราชการ 
ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 



 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น        รวม    110,000  บาท 
งบดำเนินงาน          รวม    110,000  บาท 
ค่าใช้สอย          รวม    110,000  บาท 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  รวม    110,000  บาท 
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน (วันเข้าพรรษา)      จำนวน   10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณี 

แห่เทียน (วันเข้าพรรษา) เช่น ค่าจัดซื้อเทียนจำนำพรรษาถวายวัด 
ในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความจำเป็น 
และเก่ียวข้องกับโครงการ 

 - เป็นไปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) (พ.ศ.2561-2565) หน้า 14  ลำดับที่ 1 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์       จำนวน   50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณี 

สงกรานต์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  

 - เป็นไปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (พ.ศ.2561-2565) หน้า 14  ลำดับที่ 2 

 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง       จำนวน   20,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณี 

ลอยกระทง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาติดตั้งเวที ค่าเครื่องเสียง 
ค่าไฟฟ้าประดับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  

 - เป็นไปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (พ.ศ.2561-2565) หน้า 14  ลำดับที่ 3 

 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
โครงการจัดงานประเพณีไทยตะนาวศรี       จำนวน   20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณี 

ไทยตะนาวศรี เช่น ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  
- เป็นไปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (พ.ศ.2561-2565) หน้า 14  ลำดับที่ 4 
 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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โครงการจัดงานประเพณีกินข้าวห่อ       จำนวน   10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณี 

กินข้าวห่อ เช่น ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเสียง 
ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  
- เป็นไปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (พ.ศ.2561-2565) หน้า 15  ลำดับที่ 5 
 (ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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แผนงานงบกลาง 
 
งานงบกลาง         รวม   6,886,392  บาท 
หมวดงบกลาง         รวม   6,886,392  บาท 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม       จำนวน     128,256   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง 

ของเทศบาลโดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 เพ่ือให้ 
พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์  

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และ 
 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
 0809.5/ว 9 ลงวันที่  22  มกราคม 2557 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จำนวน  103,620 บาท) 
 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน  24,636 บาท) 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน       จำนวน         5,446  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยคำนวณตั้งจ่าย 
 ในอัตราร้อยละ 0.2 เพื่อให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561, 
 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
 0809.5/ว 9 ลงวันที่  22  มกราคม 2557,หนังสือ ด่วนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        จำนวน    4,423,200  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง 
 ที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
  - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994   



ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 85 
 ลำดับที่ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ        จำนวน      960,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง 
 ที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ  
   - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994   

ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 85 
 ลำดับที่ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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เงินสำรองจ่าย          จำนวน 100,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ 
 การบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก 
แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ 
หมอกควัน และโรคติดต่อ  

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน 
 ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไข 
 เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน         รวม    184,786  บาท 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร        จำนวน  50,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร 

ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น 
สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร 
กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร 
แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ 
เป็นต้น  

 - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)      จำนวน  78,200  บาท 



 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 (สปสช.) ประจำปี 2564 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน 
 และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2557  
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล        จำนวน  36,586  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุง ส.ท.ท. โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ในอัตรา 
 ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 
 (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ 

เงินอุดหนุนทั่วไปทุกประเภท) 
(รายรับจริงปี 2562 = 21,907,489.08 บาท) 
- เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง 
ประเทศไทย พ.ศ.2556 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ข้อ 16  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับค่าบำรุงสมาคมพ.ศ.2555 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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เงินช่วยพิเศษ         จำนวน       20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าทำศพ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ 
 พนักงานจ้างเสียชีวิตในระหว่างรับราชการหรือปฏิบัติงาน 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว 
 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
หมวดบำเหน็จ/บำนาญ        รวม   1,084,704  บาท 
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น    จำนวน      479,566  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
 ส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 
 ของประมาณการรายรับประจำปี ไม่รวมรายได้จาก 
 พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน 

(ประมาณการรายรับประจำปี 2564 = 23,978,300 บาท) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
          พ.ศ.2500 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ       จำนวน     605,138 บาท 



 เพ่ือจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ 
 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
                                                                                                                                           

แผนงาน 
 

 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงานการ 
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสาธารณสุข 

งบกลาง งบกลาง เงินบำเหน็จ 605,138     
เงินช่วยพิเศษ 20,000     
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 50,000     
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล 36,586     
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพฯ 78,200     
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 128,256     
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,423,200     
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,446     
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จฯ 479,566     
เงินสำรองจ่าย 100,000     
เบี้ยยังชีพคนพิการ 960,000     
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
                                                                                                                                           

แผนงาน 
 

 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงานการ 
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสาธารณสุข 

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก - - - - - 
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งฯ - - - - - 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ - - - - - 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการฯ - - - - - 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกฯ - - - - - 

 เงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) 

เงินเดือนพนักงาน - - - 1,382,170 1,537,080 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน - - -   
เงินประจำตำแหน่ง - - - 60,000 60,000 
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ - - -   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - - - 735,180 849,000 



เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง - - - 84,000 49,620 
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แผนงาน 

 
 

 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงานกา
ร 

ศาสนาวัฒ
นธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานส
ร้างความเ
ข้มแข็งขอ
งชุมชน 

แผนงานเค
หะและชุม

ชน 

แผนงานสา
ธารณสุข 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงานบ
ริหารงานทั่

วไป 

รวมทุกแผน
งาน 

งบดำเนินง
าน 

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - - - 26,000 10,000 - 3,000 130,000 169,000 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ - - - 10,000 40,000 10,000 10,000 10,000 80,000 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานฯ - - - - 10,000 - - 15,000 25,000 

 ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - - - 300,000 425,000 332,000 120,000 160,000 1,337,000 
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย - - - 500,000 - - - - 500,000 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองฯ - - - - - - - 143,000 143,000 
การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯ - - - - - - - 10,000 10,000 
การป้องกันและลดอุบัติเหตุ - - - - - - 10,000 - 10,000 



การฝึกอบรม อปพร. - - - - - - 30,000 - 30,000 
ค่าชดใช้ค่าเสียหายฯ - - - - - - - 10,000 10,000 
ค่าใช้จ่าย (วันท้องถิ่นไทย) - - - - - - - 10,000 10,000 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ - - - 30,000 20,000 20,000 20,000 100,000 190,000 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง - - - - - - - 300,000 300,000 
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาฯ - 10,000 - - - - - - 10,000 
โครงการเกษตรชุมชนฯ - - 15,000 - - - - - 15,000 
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนฯ - 50,000 - - - - - - 50,000 
โครงการควบคุมป้องกันโรคมือฯ - - - - 3,000 - - - 3,000 
โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์ฯ - - - - 20,000 - - - 20,000 

-115- 
 

                                                                                                                                           
แผนงาน 

 
 

 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงานกา
ร 

ศาสนาวัฒ
นธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานส
ร้างความเ
ข้มแข็งขอ
งชุมชน 

แผนงานเ
คหะและชุ

มชน 

แผนงานสาธ
ารณสุข 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงานบ
ริหารงานทั่

วไป 

รวมทุกแ
ผนงาน 

งบดำเนินง
าน 

ค่าใช้สอย โครงการจัดงานประเพณีกินข้าวห่อ - 10,000 - - - - - - 10,000 
โครงการจัดงานประเพณีไทยตะนาวศรี - 20,000 - - - - - - 20,000 
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง - 20,000 - - - - - - 20,000 
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ - 50,000 - - - - - - 50,000 
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน - 10,000 - - - - - - 10,000 



โครงการจัดงานส่งท้ายปีเก่าฯ - 20,000 - - - - - - 20,000 
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ - - - - - - - 250,000 250,000 
โครงการจัดสภาเด็กและเยาวชน - - 50,000 - - - - - 50,000 
โครงการตลาดนัดน่าซื้อ - - - - 5,000 - - - 5,000 
โครงการถังขยะน่ามอง - - - - 5,000 - - - 5,000 
โครงการบำบัดน้ำเสียฯ - - - - 5,000 - - - 5,000 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการฯ - - - - - - - 80,000 80,000 
โครงการฝึกอบรม อปพร.ฯ - - - - - - - 100,000 100,000 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงฯ - - - - - 10,000 - - 10,000 
โครงการพระราชพิธีของพระบรมฯ - 50,000 - - - - - - 50,000 
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างฯ - 20,000 - - - - - - 20,000 
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหารฯ - - - - - - - 200,000 200,000 
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ - - - - 5,000 - - - 5,000 
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แผนงาน 

 
 

 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงานกา
ร 

ศาสนาวัฒ
นธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานส
ร้างความเ
ข้มแข็งขอ
งชุมชน 

แผนงานเ
คหะและชุ

มชน 

แผนงานสาธ
ารณสุข 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงานบ
ริหารงานทั่

วไป 

รวมทุกแ
ผนงาน 

งบดำเนินง
าน 

ค่าใช้สอย โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ - - 30,000 - - - - - 30,000 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ - 20,000 - - - - - - 20,000 



โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับกลุ่มฯ - - 20,000 - - - - - 20,000 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยฯ - - - - - - - 5,000 5,000 
โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขฯ - - - - 20,000 - - - 20,000 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฯ - - 40,000 - - - - - 40,000 
โครงการสร้างจิตสำนึกรณรงค์ฯ - - - - 5,000 - - - 5,000 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ - - - - 40,000 - - - 40,000 
โครงการจัดทำและแก้ไขประกาศฯ - - - 20,000 - - - - 20,000 
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน - - - - - 105,400 - - 105,400 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา - - - - - 70,060 - - 70,060 
สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาฯ - - - - - 303,800 - - 303,800 
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - - - 430,000 80,000 10,000 100,000 100,000 720,000 

ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกาย - - - 30,000 - - 30,000 - 60,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - - - 120,000 50,000 - 100,000 40,000 310,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์ - - - 20,000 20,000 30,000 - 100,000 170,000 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - - - 300,000 5,000 10,000 20,000 - 335,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - - - 460,000 100,000  70,000 150,000 780,000 
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แผนงาน 

 
 

 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงานกา
ร 

ศาสนาวัฒ
นธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานส
ร้างความเ
ข้มแข็งขอ
งชุมชน 

แผนงานเ
คหะและชุ

มชน 

แผนงานสาธ
ารณสุข 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงานบ
ริหารงานทั่

วไป 

รวมทุกแผน
งาน 



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 
 ค่าวัสดุ วัสดุกีฬา - 5,000 - - - - - - 5,000 

วัสดุเครื่องดับเพลิง - - - - - - 50,000 - 50,000 
วัสดุงานบ้านงานครัว - - - 120,000 - 30,000 - 20,000 170,000 
วัสดุวิทยาศาสตร์ - - - - 60,000 - - - 60,000 
ค่าอาหารเสริม (นม) - - - - - 1,992,850 - - 1,992,850 
วัสดุการเกษตร - - - 50,000 5,000 5,000 - - 60,000 
วัสดุก่อสร้าง - - - 40,000 - - - - 40,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - - - - - 10,000 - 10,000 20,000 
วัสดุสำนักงาน - - - 20,000 20,000 30,000 - 170,000 240,000 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา - - - - - 30,000 - 50,000 80,000 
ค่าไฟฟ้า - - - - - 80,000 - 300,000 380,000 
ค่าบริการไปรษณีย์ - - - - - - - 30,000 30,000 
ค่าบริการโทรศัพท์ - - - - - 20,000 - 70,000 90,000 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อโต๊ะนักเรียนฯ - - - - - 37,500 - - 37,500 
จัดซื้อบอร์ดติดประกาศ - - - - - - - 7,000 7,000 
จัดซื้อโพเดียมไม้ - - - - - - - 20,000 20,000 
จัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม - - - - - - - 6,000 6,000 
จัดซื้อเก้าอ้ี - - - 14,000 - - - - 14,000 
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แผนงาน 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงานกา
ร 

แผนงานส
ร้างความเ

แผนงานเ
คหะและชุ

แผนงานสาธ
ารณสุข 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
รักษาความ

แผนงานบ
ริหารงานทั่

รวมทุกแผน
งาน 



 
 

 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

ศาสนาวัฒ
นธรรมและ
นันทนาการ 

ข้มแข็งขอ
งชุมชน 

มชน สงบภายใน วไป 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา - - - - - - - 15,000 15,000 
จัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืน - - - - - - - 2,000 2,000 
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร - - - - - - - 11,000 11,000 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ - - - - 30,000 - - - 30,000 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ - - - - - - - 30,000 30,000 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก - - - - - 22,000 - - 22,000 
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - - - 100,000 - - 100,000 50,000 250,000 
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ - - - - 2,400,000 - - - 2,400,000 
จัดซื้อกล้องระดับ - - - 34,000 - - - - 34,000 

ค่าท่ีดิน 
และสิ่ง 
ก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ - - - 500,000 - - - - 500,000 
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ - - - - - 50,000 - 330,000 380,000 

งบเงิน 
อุดหนุน 

เงิน 
อุดหนุน 

อุดหนุนชุมชนนาขุนแสน - - - - 20,000 - - - 20,000 
อุดหนุนชุมชนคนรักสวนผึ้ง - - - - 20,000 - - - 20,000 
อุดหนุนชุมชนบ้านบ่อรวมใจ - - - - 20,000 - - - 20,000 
อุดหนุนชุมชนบ้านบ่อ - - - - 20,000 - - - 20,000 
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แผนงาน 

 
 

 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงานกา
ร 

ศาสนาวัฒ
นธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานส
ร้างความเ
ข้มแข็งขอ
งชุมชน 

แผนงานเค
หะและชุมช

น 

แผนงานสาธ
ารณสุข 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงานบริห
ารงานทั่วไป 

รวมทุกแผน
งาน 

งบเงิน 
อุดหนุน 

เงิน 
อุดหนุน 

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวั
นโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3,264,000 

 
- 

 
- 

 
3,264,000 

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวั
นโรงเรียนวัดนาขุนแสน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
648,000 

 
- 

 
- 

 
648,000 

รวม 6,886,392 265,000 175,000 7,785,350 3,558,700 9,180,818 2,382,240 12,744,800 42,978,300 
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ภาคผนวก 
 

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลงานบุคคล (ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท) 

1. เงินเดือน    ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น  10,275,310  บาท 
 2. ค่าจ้างประจำ    ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น      286,740  บาท 
 3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น    3,806,280  บาท 
 4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น       128,256  บาท 
 5. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น          5,446   บาท 
 6. ค่าเล่าเรียนบุตร   ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น       169,000  บาท 
 7. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น                 479,566  บาท 
 8. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ  ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น        605,138  บาท 
 9. เงินช่วยพิเศษ    ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น          20,000  บาท 
      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   15,775,376  บาท 
หมายเหตุ  คิดเป็นร้อยละ  36.71  ของรายจ่ายที่ตั้งจากรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไป  (42,978,300 บาท) 
 
ข. รายจ่ายที่องค์กรใช้ในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อโครงการ จำนวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 
(กองช่าง) 

500,000 เคหะและชุมชน กองช่าง  
 
 
 
 

 
ค. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภทรวมทั้งเงินอุดหนุนทั่วไป อัตราร้อยละ 3  จำนวน  200,000 บาท 
(รายได้ทุกประเภทรวมเงินอุดหนุนทั่วไป) ของปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้ว 2562)  จำนวน  41,146,800 บาท 
สามารถตั้งจ่ายได้ 1,234,404.00 บาท 
  


