




เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน
เขต/อําเภอ ทาใหม    จังหวัดจันทบุรี
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65  หมู 2  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล เขาวัว
  เขต/อําเภอ ทาใหม  จังหวัดจันทบุรี  22120

พื้นที่ 26.50 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 3,599 คน
ชาย 1,768 คน

หญิง 1,831 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน
อําเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นเทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 23,486,645.35 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 19,992,687.82 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,469,271.46 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 281,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 1,529,954.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 29,931,406.03 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,346,432.47 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,365,825.35 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 159,340.47 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 51,590.70 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 2,270.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,724,082.04 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 10,281,865.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 7,900,682.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 27,740,198.38 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 7,905,824.68 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,565,760.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,314,502.70 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,954,111.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 0.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 7,900,682.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน
อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,346,432.47 3,221,700.00 3,621,700.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,365,825.35 1,094,500.00 1,225,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 159,340.47 180,000.00 180,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 51,590.70 25,000.00 35,000.00

หมวดรายได้จากทุน 2,270.00 3,000.00 3,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,925,458.99 4,524,200.00 5,065,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,724,082.04 17,443,000.00 17,453,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,724,082.04 17,443,000.00 17,453,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,281,865.00 11,282,800.00 11,481,800.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,281,865.00 11,282,800.00 11,481,800.00

รวม 29,931,406.03 33,250,000.00 34,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน
อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 7,905,824.68 8,901,660.00 9,414,060.00

งบบุคลากร 10,565,760.00 12,303,540.00 14,145,040.00

งบดําเนินงาน 6,314,502.70 8,407,800.00 7,218,800.00

งบลงทุน 2,954,111.00 3,527,000.00 3,112,100.00

งบเงินอุดหนุน 0.00 100,000.00 100,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 10,000.00 10,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 27,740,198.38 33,250,000.00 34,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

อําเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน
อําเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,702,740

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 108,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 440,600

แผนงานสาธารณสุข 692,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 90,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,387,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 110,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 65,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,990,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,414,060

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 34,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน
อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,414,060 9,414,060
    งบกลาง 9,414,060 9,414,060

หน้า : 1/6



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 9,152,140 2,810,300 396,000 12,358,440
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,527,500 2,810,300 396,000 9,733,800

งบดําเนินงาน 2,774,000 438,200 0 3,212,200
    คาตอบแทน 274,000 158,200 0 432,200

    คาใช้สอย 1,420,000 150,000 0 1,570,000

    คาวัสดุ 875,000 80,000 0 955,000

    คาสาธารณูปโภค 205,000 50,000 0 255,000

งบลงทุน 122,100 0 0 122,100
    คาครุภัณฑ์ 122,100 0 0 122,100

งบรายจ่ายอื่น 10,000 0 0 10,000
    รายจายอื่น 10,000 0 0 10,000

รวม 12,058,240 3,248,500 396,000 15,702,740

หน้า : 2/6



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
งานเทศกิจ

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 8,000 80,000 108,000
    คาวัสดุ 20,000 0 0 20,000

    คาใช้สอย 0 8,000 80,000 88,000

รวม 20,000 8,000 80,000 108,000
แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

รวม

งบบุคลากร 435,600 435,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 435,600 435,600

งบดําเนินงาน 5,000 5,000
    คาใช้สอย 5,000 5,000

รวม 440,600 440,600

หน้า : 3/6



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 120,000 572,000 692,000
    คาตอบแทน 120,000 0 120,000

    คาใช้สอย 0 522,000 522,000

    คาวัสดุ 0 50,000 50,000

รวม 120,000 572,000 692,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 90,000 90,000
    คาใช้สอย 90,000 90,000

รวม 90,000 90,000

หน้า : 4/6



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,351,000 0 0 0 1,351,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,351,000 0 0 0 1,351,000

งบดําเนินงาน 722,600 250,000 212,000 1,852,000 3,036,600
    คาตอบแทน 112,600 0 0 0 112,600

    คาใช้สอย 130,000 0 192,000 1,852,000 2,174,000

    คาวัสดุ 480,000 250,000 20,000 0 750,000

รวม 2,073,600 250,000 212,000 1,852,000 4,387,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 10,000 10,000
    คาใช้สอย 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน 100,000 100,000
    เงินอุดหนุน 100,000 100,000

รวม 110,000 110,000

หน้า : 5/6



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 5,000 60,000 65,000
    คาวัสดุ 5,000 0 5,000

    คาใช้สอย 0 60,000 60,000

รวม 5,000 60,000 65,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 2,990,000 2,990,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 2,990,000 2,990,000

รวม 2,990,000 2,990,000

หน้า : 6/6



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,702,740

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 108,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 440,600

แผนงานสาธารณสุข 692,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 90,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,387,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 110,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 65,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,990,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,414,060

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 34,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตําบลเขาวัว-พลอยแหวน และโดยเห็นชอบของนายกเทศมนตรีตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

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

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

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน
อําเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี



รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลเขาวัว-พลอยแหวนปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลเขาวัว-พลอยแหวนมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

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

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

(นายวินัย  แพทย์รังษี)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

เห็นชอบ

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

(...............................................)

ตําแหนง ...............................................



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน
อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,020,233.96 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 66,598.80 356.25 700.00 0.00 % 700.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 238,541.22 2,120,000.00 0.00 % 2,120,000.00
     ภาษีป้าย 995,841.00 1,107,535.00 1,100,000.00 36.36 % 1,500,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 3,082,673.76 1,346,432.47 3,221,700.00 3,621,700.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,027.30 538.35 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 763,021.00 128,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 842,410.00 780,000.00 15.38 % 900,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 40,900.00 37,250.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 300.00 0.00 0.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 108,889.00 121,874.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,670.00 1,970.00 1,700.00 0.00 % 1,700.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 2,930.00 5,010.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาปรับการผิดสัญญา 43,684.00 138,443.00 40,000.00 25.00 % 50,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาปรับอื่น ๆ 5,540.00 6,380.00 5,000.00 20.00 % 6,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

84,400.00 66,400.00 85,000.00 0.00 % 85,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

13,500.00 14,240.00 14,000.00 0.00 % 14,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,360.00 1,340.00 1,300.00 0.00 % 1,300.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 0.00 10.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 2,030.00 1,660.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,069,951.30 1,365,825.35 1,094,500.00 1,225,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 178,319.87 159,340.47 180,000.00 0.00 % 180,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 178,319.87 159,340.47 180,000.00 180,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 234.37 24.70 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 18,000.00 38,500.00 20,000.00 50.00 % 30,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 5,700.00 13,066.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 23,934.37 51,590.70 25,000.00 35,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 2,820.00 2,270.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 2,820.00 2,270.00 3,000.00 3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 599,088.94 716,884.23 600,000.00 16.67 % 700,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,702,867.07 7,156,324.04 8,000,000.00 0.00 % 8,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,462,891.34 1,446,664.15 1,600,000.00 0.00 % 1,600,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 76,581.73 14,422.77 80,000.00 12.50 % 90,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,124,326.87 2,717,512.00 3,200,000.00 -6.25 % 3,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 32,968.74 31,178.18 35,000.00 0.00 % 35,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 27,465.88 24,143.67 28,000.00 0.00 % 28,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

3,139,831.00 4,616,953.00 3,900,000.00 2.56 % 4,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,166,021.57 16,724,082.04 17,443,000.00 17,453,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 9,734,636.00 10,281,865.00 11,282,800.00 1.76 % 11,481,800.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,734,636.00 10,281,865.00 11,282,800.00 11,481,800.00
รวมทุกหมวด 30,258,356.87 29,931,406.03 33,250,000.00 34,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 34,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 3,621,700 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวหากมีการแจงยื่นชําระคาภาษีเพิ่มเติม สําหรับ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินในชวงกอนปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 700 บาท

ประมาณการไวหากมีการแจงยื่นชําระคาภาษีเพิ่มเติม สําหรับ
ภาษีบํารุงทองชวงกอนปงบประมาณ พ.ศ.2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 2,120,000 บาท

ประมาณการรายไดที่คาดวาจะจัดเก็บไดตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562

ภาษีป้าย จํานวน 1,500,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวารายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมาเนื่อง
จากคาดวาจะมีผูประกอบและมีป้ายเพิ่มมากขึ้นและอัตราคาภาษี
ป้ายเพิ่มขึ้น ตามกฎกระทรวง กําหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,225,500 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผาน
มา เนื่องจากคาดวาจะมีผูประกอบกิจการใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 900,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวารายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมาเนื่อง
จากคาดวาจะมีผูขอใชบริการจัดเก็บขยะเพิ่มขึ้น โดยมีหมูบาน
และลงเพิ่มมากขึ้น
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คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะมีผูมาขอใชบริการตามสถิติของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผาน
มา เนื่องจากคาดวาจะมีผูประกอบการมาขออนุญาตกอสรางใน
ปริมาณพื้นที่ใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,700 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะมีผูประกอบกิจการในพื้นที่มาขออนุญาติใกล
เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะมีผูประกอบกิจการมาขอใชบริการใกลเคียงกับ
ปที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว เนื่องจากคาดวาอาจมีผูที่กระทําผิดกฎหมายและ
กระทําผิดตามขอบังคับทองถิ่น ที่กําหนด

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวารายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมาเนื่อง
จากปริมาณงานและจํานวนเงินของโครงการ คาดวาคูสัญญา
ดําเนินการไดแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญาที่กําหนด

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวารายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา คาด
วาผูประกอบการในพื้นที่จะมาตอใบอนุญาติหรือคาธรรมเนียม
ตางๆ ภายในกําหนดเวลา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 85,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะมีผูประกอบกิจการและมาขออนุญาตเทาเดิม
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คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 14,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะมีผูประกอบกิจการและมาขออนุญาตเทาเดิม

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,300 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะมีผูประกอบกิจการและมาขออนุญาตเทาเดิม

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะมีผูประกอบกิจการมาขอใชบริการใกลเคียงกับ
ปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 180,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 180,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวารายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมาเนื่อง
จากคาดวาจะมีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 35,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวารายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมาเนื่อง
จากคาดวามีโครงการใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางในวงเงินที่ไมสูง
เทากับปทีผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการนอยกวารายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา เนื่อง
จากคาดวาจะมีผูมาขอใชบริการในดานทั่วไปนอยกวาปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมาเนื่องจาก
คาดวามีการจําหนายพัสดุครุภัณฑ์ของเทศบาลฯ 
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,453,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 700,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา โดย
ประมาณการสูงขึ้นเนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,000,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา โดย
ประมาณการสูงขึ้นเนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 1,600,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา โดย
ประมาณการสูงขึ้นเนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรเพิ่มขึ้น

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 90,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา โดย
ประมาณการสูงขึ้นเนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรเพิ่มขึ้น

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,000,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา โดย
ประมาณการสูงขึ้นเนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรเพิ่มขึ้น

คาภาคหลวงแร จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา โดย
ประมาณการสูงขึ้นเนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรเพิ่มขึ้น

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 28,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา โดย
ประมาณการสูงขึ้นเนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 4,000,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา โดย
ประมาณการสูงขึ้นเนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรเพิ่ม
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 11,481,800 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 11,481,800 บาท

ประมาณการสูงกวารายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมาโดย
ประมาณการใหใกลเคียงกับยอดที่คาดวาจะไดรับจัดสรร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 0 509,985 510,000 0 % 509,985

คาชําระดอกเบี้ย 0 25,500 20,400 -25 % 15,300

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 67,575 64,442 47,000 248.94 % 164,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,000 2,827 4,000 112.5 % 8,500

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,408,400 5,592,300 6,370,800 1.34 % 6,456,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,024,000 1,072,000 1,209,600 1.9 % 1,232,600

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 54,000 54,000 54,000 0 % 54,000

เงินสํารองจาย 5,996.31 27,215.2 211,860 -21.97 % 165,314

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 675,546

รายจายตามขอผูกพัน 30,200.5 133,903.48 34,500 284.97 % 132,815

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน
อําเภอทาใหม    จังหวัดจันทบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

407,300 423,652 659,500 -100 % 0

รวมงบกลาง 7,000,471.81 7,905,824.68 9,121,660 9,414,060
รวมงบกลาง 7,000,471.81 7,905,824.68 9,121,660 9,414,060
รวมงบกลาง 7,000,471.81 7,905,824.68 9,121,660 9,414,060

รวมแผนงานงบกลาง 7,000,471.81 7,905,824.68 9,121,660 9,414,060
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

695,520 695,520 543,620 27.94 % 695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

198,720 198,720 188,720 5.3 % 198,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,026,720 1,026,720 1,091,400 36.56 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,160,960 2,160,960 2,063,740 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 3,184,991.93 3,726,960 3,839,700 3.04 % 3,956,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 115,500 126,000 126,000 0 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 901,233.56 977,280 947,700 124.87 % 2,131,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 120,810.97 118,680 123,600 86.08 % 230,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,406,536.46 5,032,920 5,121,000 6,527,500
รวมงบบุคลากร 6,567,496.46 7,193,880 7,184,740 9,152,140

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

24,000 9,600 250,000 -80 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 61,680 52,200 55,000 27.27 % 70,000

คาเชาบาน 91,090.32 135,600 130,000 -20 % 104,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 19,500 38,400 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 196,270.32 235,800 485,000 274,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 489,909.5 535,265 550,000 0 % 550,000

โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศของ
เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

0 0 25,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 43,915 32,165 60,000 50 % 90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหายที่ตองจายใหกับคูสัญญา
ตามโครงการประปาหมูบาน(แบบบาดาล
ขนาดกลาง) หมูที่ 8 ต.เขาวัว อ.ทาใหม 
จันทบุรี(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปีงบ
ประมาณ 2560)

0 248,075.37 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 715,093 522,538 620,000 -19.35 % 500,000

คาใชจายในการเลือกตั้ง 0 0 90,000 11.11 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนและคาใชจายแกพยาน 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหม ประจําปี 2562

3,364.11 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2562

2,355.8 0 0 0 % 0

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
(โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพรเจาลูกเธอ เจา
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)

20,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 45,823.5 133,182.5 200,000 -15 % 170,000

รวมค่าใช้สอย 1,320,460.91 1,471,225.87 1,555,000 1,420,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 73,062 45,676 60,000 0 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,500 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 9,996 79,425 60,000 -33.33 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 96,455.25 152,424 150,000 0 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 525,833.91 452,832.02 550,000 0 % 550,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,300 9,600 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 4,800 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,360 42,400 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุเครื่องดับเพลิง 4,790 0 0 0 % 0

วัสดุอื่น 14,500 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 758,597.16 782,357.02 895,000 875,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 131,781.64 144,864.08 140,000 0 % 140,000

คาบริการโทรศัพท์ 8,135.97 7,887.99 10,000 20 % 12,000

คาบริการไปรษณีย์ 27,662 54,905.6 20,000 0 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 29,425 25,112.9 33,000 -39.39 % 20,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 0 100 % 13,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 197,004.61 232,770.57 203,000 205,000
รวมงบดําเนินงาน 2,472,333 2,722,153.46 3,138,000 2,774,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 0 0 2,000 -100 % 0

เกาอี้สําหรับผูบริหาร 0 0 6,000 -100 % 0

เครื่องทําลายเอกสาร  0 0 29,900 -100 % 0

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 13 ตัว 33,380 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จํานวน 1 
เครื่อง

7,200 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซื้อโตะสํานักงาน จํานวน 2 ตัว 13,200 0 0 0 % 0

ตู 2 บานเปิดมือจับ ขนาด 3 ฟุต  0 0 4,500 -100 % 0

ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 5  ฟุต  0 0 4,500 -100 % 0

ตูบานเลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุต  0 0 6,000 -100 % 0

ตูบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต  0 0 14,000 -100 % 0

โตะสําหรับผูบริหาร 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องกรองน้ําจํานวน 1 เครื่อง 5,990 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

31,800 49,500 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

0 0 7,500 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 0 2,500 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0 0 4,300 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 0 0 100 % 2,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 2,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 4,900 7,350 0 0 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง 

0 0 5,600 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 282,000 502,000 -80.08 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 96,470 341,350 620,300 122,100
รวมงบลงทุน 96,470 341,350 620,300 122,100

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 10,000 10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 10,000 10,000

รวมงานบริหารทั่วไป 9,136,299.46 10,257,383.46 10,953,040 12,058,240
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,883,820 1,999,440 2,164,950 6.84 % 2,313,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาจางลูกจางประจํา 242,400 255,060 274,200 5.4 % 289,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 139,920 145,440 152,800 4.91 % 160,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 19,500 13,980 12,000 -50 % 6,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,327,640 2,455,920 2,645,950 2,810,300
รวมงบบุคลากร 2,327,640 2,455,920 2,645,950 2,810,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

124,350 140,100 100,000 0 % 100,000

คาเชาบาน 35,400 43,200 43,200 0 % 43,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 13,800 8,700 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 173,550 192,000 158,200 158,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 2,150 15,095 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 22,513 71,548 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดทําหรือทบทวนหรือปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขต
เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

0 28,490 60,000 -16.67 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 8,940 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 24,663 124,073 160,000 150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 28,765 49,999.9 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,810 28,350 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 58,575 78,349.9 80,000 80,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 256,788 394,422.9 448,200 438,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 8 ตัว 20,790 0 0 0 % 0

ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 5  ฟุต  0 0 9,000 -100 % 0

ตูบานเลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุต 0 0 3,000 -100 % 0

ตูบานเลื่อนทึบ ขนาด 4  ฟุต  0 0 7,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก 0 23,100 18,000 -100 % 0

โตะคอมพิวเตอร์ ขาเหล็ก 0 0 4,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

15,900 34,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 

0 0 6,300 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

4,250 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,450 12,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 43,390 69,100 64,300 0
รวมงบลงทุน 43,390 69,100 64,300 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,627,818 2,919,442.9 3,158,450 3,248,500
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 396,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 396,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 396,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 396,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,764,117.46 13,176,826.36 14,111,490 15,702,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,000 20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อเครื่องบันทึกขอมูลการเดินทาง (GPS) 
ติดตามรถยนต์ พรอมติดตั้ง สําหรับรถ
บรรทุกน้ําหมายเลขทะเบียน 81-0407 
จันทบุรี

0 8,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 8,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 8,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 8,000 20,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานเทศกิจ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลตางๆ

0 3,185.54 8,000 0 % 8,000

รวมค่าใช้สอย 0 3,185.54 8,000 8,000
รวมงบดําเนินงาน 0 3,185.54 8,000 8,000

รวมงานเทศกิจ 0 3,185.54 8,000 8,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 80,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 80,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 80,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 11,185.54 28,000 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 3,600 10,833.33 % 393,600

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 45,600 435,600
รวมงบบุคลากร 0 0 45,600 435,600

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 14,000 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 14,000 0 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 14,000 0 5,000 5,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 14,000 0 50,600 440,600
รวมแผนงานการศึกษา 14,000 0 50,600 440,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 120,000 0 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 120,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 120,000 120,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 120,000 120,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดตอใน
พื้นที่

0 17,400 100,000 0 % 100,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 0 0 300,000 0 % 300,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
(โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี)

17,960 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
(โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค์)

21,290 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดูแลรักษา
ความสะอาดและความเรียบรอยของชุมชน

0 50,000 50,000 0 % 50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาฯ

60,672 58,030 60,000 0 % 60,000

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขี้
นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ

0 0 12,000 0 % 12,000

รวมค่าใช้สอย 99,922 125,430 522,000 522,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 29,850 24,000 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 29,850 24,000 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 129,772 149,430 572,000 572,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 129,772 149,430 572,000 572,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 129,772 149,430 692,000 692,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและพัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชน เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมพัฒนาสตรีอาสาเพื่อเสริม
สรางครอบครัวเขมแข็งและชุมชนเขมแข็ง

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการอบรมสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เพื่อเตรียมความ
พรอมในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ

0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 90,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 90,000 90,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 90,000 90,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 90,000 90,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 658,440 697,320 754,700 6.6 % 804,500

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 169,920 176,640 323,550 42.33 % 460,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 24,000 83.33 % 44,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 870,360 915,960 1,144,250 1,351,000
รวมงบบุคลากร 870,360 915,960 1,144,250 1,351,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบาน 75,600 83,600 87,600 0 % 87,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,100 8,000 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 81,700 91,600 112,600 112,600

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:44 หนา : 18/33



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการดําเนินการเกี่ยวกับการวาง
และปรับปรุงผังเมือง

0 0 50,000 0 % 50,000

คาใชจายในการดินทางไปราชการ 15,314 0 40,000 0 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,600 200 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 17,914 200 130,000 130,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,410 8,822 35,000 0 % 35,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 29,384 10,045 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสราง 190,806.98 148,984.6 300,000 0 % 300,000

วัสดุการเกษตร 37,017 24,483 40,000 100 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 36,300 19,650 30,000 0 % 30,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 298,917.98 211,984.6 440,000 480,000
รวมงบดําเนินงาน 398,531.98 303,784.6 682,600 722,600
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 0 0 6,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สาหรับงาน
ประมวลผล

21,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

0 17,000 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 2,400 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,000 19,400 6,500 0
รวมงบลงทุน 21,000 19,400 6,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,289,891.98 1,239,144.6 1,833,350 2,073,600
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งานไฟฟ้าและประปา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนนสาย
บานตั้วลง-บานรําฆอ เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริ
กิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 5,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 72,328 91,761 250,000 0 % 250,000

รวมค่าวัสดุ 72,328 91,761 250,000 250,000
รวมงบดําเนินงาน 72,328 91,761 255,000 250,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยขางโรงยางเชื่อมตอถนนสายแมพิมพ์ 
หมูที่ 4 ต.เขาวัว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 

0 62,000 0 0 % 0
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนราษฎรอุทิศ หมูที่ 5 ตําบลพลอยแหวน 
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

170,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนลาดยางสองชั้น  ซอย
นิยมานุสร 4 (บานเจพา) หมูที่ 9 ต.เขาวัว 
อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

0 291,500 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนลาดยางสองชั้น ซอย
นายบุญยืน หมูที่ 6 ตําบลเขาวัว อําเภอทา
ใหม จังหวัดจันทบุรี

324,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนลาดยางสองชั้น ซอย
นิยมานุสร 10 (บานเจนุช) หมูที่ 9 ต.เขาวัว 
อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 

0 291,500 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนลาดยางสองชั้น ซอย
บานนกเต็น ถนนสุขุมวิท ซอย 4 หมูที่ 9 ต
.เขาวัว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

0 344,500 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนลาดยางสองชั้น ซอย
ฮันนี่โฮม หมูที่ 4 ต.เขาวัว อ.ทาใหม จ
.จันทบุรี

0 353,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนลาดยางสองชั้น ถนน
นิยมานุสร ซอย 15 หมูที่ 9 ตําบลเขาวัว 
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี  

0 0 651,000 -100 % 0
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนบานหนองคลา - บานคลอง
ทราย หมูที่ 6 ตําบลเขาวัว อําเภอทาใหม 
จังหวัดจันทบุรี

465,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนหลังบานนายสายัณห์ หมูที่ 
6 ต.เขาวัว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

0 356,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยลงแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนหลังศาลเจาหวยระกํา 
ผานหนาบานอาจารย์อรุณ หมูที่ 6 ต.พลอย
แหวน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

0 139,560 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับหนาผิวจราจรเดิม 
ซอยคลองกํายาน 95 (ชิดจันทร์รีสอร์ท) หมู
ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

0 0 550,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับหนาผิวจราจรเดิม 
ซอยพลอยแหวน 13 (ซอยพระยาตรัง 9) 
หมูที่ 1 ต.พลอยแหวน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

0 0 372,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับหนาผิวจราจรเดิม 
ซอยรุจิรวงศ์ 4 หมูที่ 9 ต.เขาวัว อ.ทาใหม 
จ.จันทบุรี

0 0 233,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับหนาผิวจราจรเดิม 
ซอยหนองจระเข (บานลุงจิว) หมูที่ 2 ต
.พลอยแหวน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

0 0 811,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตทับหนาผิวจราจรเดิม ซอยนิ
ยมานุสร 6 (บานนายสาคู) หมูที่ 9 ต.เขาวัว 
.อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 

0 0 999,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ซอยดีปลี หมูที่ 9 ตําบลเขาวัว 
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

328,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ซอยบานเจผา หมูที่ 6 ตําบล
เขาวัว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

174,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ซอยพลอยแหวน 13/1 หมูที่ 1 
ต.พลอยแหวน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

0 279,120 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ซอยพลอยแหวน 31 หมูที่ 4 ต
.พลอยแหวน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

0 226,785 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ซอยอนุคีรี 1 หมูที่ 3 ตําบล
พลอยแหวน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

424,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนบานหนองคลา-คลอง
ทราย (เสนทางไปพันธมิตร) หมูที่ 6 ตําบล
เขาวัว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

660,000 0 0 0 % 0

เงินชดเชยคางานกอสราง (คาK)   0 0 10,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการรื้อถอนหอถังสูงขนาด 15 
ลูกบาศก์เมตร ของระบบประปาหมูบาน 
ตามโครงการกอสรางประปาหมูบาน(แบบ
บาดาลขนาดกลาง) บานหนองปรือ หมูที่ 8 
ต.เขาวัว อ.ทาใหม จันทบุรี (งบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจปีงบประมาณ 2560)

0 52,296 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,546,500 2,396,261 3,626,000 0
รวมงบลงทุน 2,546,500 2,396,261 3,626,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 2,618,828 2,488,022 3,881,000 250,000
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งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,440,000 1,440,000 1,440,000 -86.67 % 192,000

รวมค่าใช้สอย 1,440,000 1,440,000 1,440,000 192,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 1,440,000 1,440,000 1,440,000 212,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนาสํานัก
งานเทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน หมูที่ 
2 ตําบลเขาวัว อําเภอทาใหม จังหวัด
จันทบุรี 

91,587 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 91,587 0 0 0
รวมงบลงทุน 91,587 0 0 0

รวมงานสวนสาธารณะ 1,531,587 1,440,000 1,440,000 212,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,166,467.2 1,206,835.2 1,574,000 17.66 % 1,852,000

รวมค่าใช้สอย 1,166,467.2 1,206,835.2 1,574,000 1,852,000
รวมงบดําเนินงาน 1,166,467.2 1,206,835.2 1,574,000 1,852,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,166,467.2 1,206,835.2 1,574,000 1,852,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,606,774.18 6,374,001.8 8,728,350 4,387,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

อุปกรณ์บนบอร์ดภาครับ-สงสัญญาณและ
อุปกรณ์บนบอร์ดถอดรหัสเครื่องใหม

0 0 252,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 252,900 0
รวมงบลงทุน 0 0 252,900 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 252,900 0
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 100,000 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 100,000 100,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 110,000 110,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 362,900 110,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 5,000 5,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 5,000 5,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวในเทศกาล
ตรุษจีนงานปิดทองพระพุทธบาทจําลอง

0 0 40,000 0 % 40,000
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โครงการสนับสนุนและสงเสริมการดําเนิน
การจัดงานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและ
กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและประเพณี
ไทย

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 60,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 60,000 60,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 60,000 60,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 0 65,000 65,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพลอยแหวน 20/1 หมูที่ 2 ตําบลพลอย
แหวน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

0 0 0 100 % 569,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยพลอยแหวน 23 หมูที่ 3 ตําบลพลอย
แหวน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

0 0 0 100 % 386,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับหนาผิวจราจรเดิม 
ซอยนิยมานุสร 8/1 หมูที่ 9 ตําบลเขาวัว 
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

0 0 0 100 % 446,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับหนาผิวจราจรเดิม 
ซอยนิยมานุสร 8/2 หมูที่ 9 ตําบลเขาวัว 
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

0 0 0 100 % 260,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับหนาผิวจราจรเดิม 
ซอยนิยมานุสร 8/3 หมูที่ 9 ตําบลเขาวัว 
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

0 0 0 100 % 235,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับหนาผิวจราจรเดิม 
ซอยพลอยแหวน 11 (บานลุงเลิศ) หมูที่ 6 
ตําบลพลอยแหวน อําเภอทาใหม จังหวัด
จันทบุรี

0 0 0 100 % 387,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับหนาผิวจราจรเดิม
ถนนสายหนาวัดเขาสิงห์ หมูที่ 2 ตําบล
พลอยแหวน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

0 0 0 100 % 677,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K)

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 2,990,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 2,990,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 2,990,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,990,000

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ปลูกป่าปลูกไมยืนตนและไมดอกเพิ่มพื้นที่สี
เขียวเทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน
ประจําปี 2563

0 2,930 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 2,930 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 2,930 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดเจาะบอบาดาล บริเวณประปา
หมู๋บาน หมูที่ 8 ต.เขาวัว อ.ทาใหม จ
.จันทบุรี 

0 120,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 120,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 120,000 0 0

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 122,930 0 0
รวมแผนงานการเกษตร 0 122,930 0 0

รวมทุกแผนงาน 25,515,135.45 27,740,198.38 33,250,000 34,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

อําเภอทาใหม   จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,414,060 บาท
งบกลาง รวม 9,414,060 บาท

งบกลาง รวม 9,414,060 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 509,985 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินตน โครงการรักษาระดับราคาทุเรียน
จังหวัดจันทบุรีปี 2540
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00400) งานงบกลาง (00411)

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 15,300 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ย โครงการรักษาระดับราคาทุเรียน
จังหวัดจันทบุรีปี 2540
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00400) งานงบกลาง (00411)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 164,000 บาท

เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายประกันสังคม สําหรับ
พนักงานเทศบาล
เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แกไข
เพิ่มเติม , พระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ.2561 และที่แกไขเพิ่ม
เติม, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561, หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22
 เมษายน 2562
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00400) งานงบกลาง (00411)     
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,456,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 91 ลําดับ
ที่ 123
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00400) งานงบกลาง (00411)      

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,232,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบเบี้ยยังชีพผูพิการ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 91 ลําดับ
ที่ 124
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00400) งานงบกลาง (00411)      

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 91 ลําดับ
ที่ 125
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00400) งานงบกลาง (00411)     

เงินสํารองจาย จํานวน 165,314 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการชวยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหา
ความเดือดรอน และคาใชจายในการดําเนินการแกไขปัญหาความ
เดือดรอนของประชาชน 
ที่ไมสามารถคาดการณ์ไดลวงหนา
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00400) งานงบกลาง (00411)      
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 675,546 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบท
.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2500 และที่แกไขเพิ่มเติม ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวัน
ที่ 21 ตุลาคม 2563, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.5/ ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00400) งานงบกลาง (00411) 

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 132,815 บาท

1. คาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทย เปนเงิน 32,815 บาท ตาม
ขอบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ไมนอย
กวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงในปีที่ลวงมาแลว (ไม
รวมเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต
ไมเกิน 500,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00400) งานงบกลาง (00411) 
 2. คาสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เปนเงิน 100,000
 บาท ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00400) งานงบกลาง (00411)    
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,058,240 บาท

งบบุคลากร รวม 9,152,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของผูบริหาร ใหแก นายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงของผูบริหาร ให
แก นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 คน
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของผูบริหาร ใหแก นายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ใหแก เลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1
 คน  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภา จํานวน 1 คน รองประธาน
สภา จํานวน 1 คน และสมาชิกสภาฯ จํานวน 10 คน
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,527,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,956,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแก พนักงาน
เทศบาล จํานวน 10 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได
รับเงินคาตอบแทนพิเศษตามกฎหมาย ใหแก ปลัดเทศบาล 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแก ปลัดเทศบาลและหัวหนา
สํานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,131,100 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง ใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 4 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 16 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 230,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาครองชีพใหแกพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 4
 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 16 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)"

งบดําเนินงาน รวม 2,774,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 274,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชน์ตอองค์กรปกครองสวนทองถิ่น และเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา พนักงาน
จางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

คาเชาบาน จํานวน 104,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

ค่าใช้สอย รวม 1,420,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน ยาม แมบาน คาเย็บ
หนังสือ เขาเลม คาเชาทรัพย์สิน เชน คาเชาเครื่องถายเอกสาร คา
ติดตั้งสาธารณูปโภค เชน ไฟฟ้า ประปา สื่อสารและโทร
คมนาคม ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปน
1. คาเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ จํานวน 30,000
 บาท
2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการตางๆ จํานวน 10,000 บาท
3. คาใชจายในการจัดประกวด จัดนิทรรศการ คาใชจายในการจัด
งาน พิธีการสําคัญ งานรัฐพิธีตางๆ งานเกี่ยวกับปกป้อง
สถาบัน ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท
เปนตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 108 ลําดับ
ที่ 154
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คา
เชาทีพัก คาผานทางพิเศษ คาลงทะเบียนในการเขารวมการฝึก
อบรมตางๆ คาใชจายในการเดินทางไปราชการศึกษาดูงาน ของ
พนักงานเทศบาล ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานจางและผูนํา
ชุมชน
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 109
 ลําดับที่ 156
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)     

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซอมสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 109
 ลําดับที่ 155
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)    
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คาตอบแทนและคาใชจายแกพยาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรือคาใชจายแกพยานและคาใชจายใน
การดําเนินคดีตางๆ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน ซอมคอมพิวเตอร์ ซอมรถ ซอมแอร์ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)     
     

ค่าวัสดุ รวม 875,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานและสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ผงหมึกเครื่องถายเอกสาร สิ่งพิมพ์ที่
ไดจากการซื้อหรือการจาง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน กระติกน้ํา
รอน ถังแก๊ส มีด ชอน ถังขยะ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หมอน้ํารถยนต์ สายไมล์ เบาะรถ
ยนต์ หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ฯลฯ สําหรับใชในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ขาตั้ง
กลอง เลนส์ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) 
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผา ถุงเทา รองเทา หมวก ถุงมือ ฯลฯ สําหรับ
ใชในการดําเนินงานของเทศบาลฯ และเบิกไดตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์ เทปบันทึกขอมูล แผนกรองแสง กระดาษตอ
เนื่อง คีย์บอร์ด เมาส์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมเขาประเภทวัสดุ
ใด เชน มิเตอร์น้ํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อม
แก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 205,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาลฯ อาคารตางๆและ
ทรัพย์สินอื่นใดที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์พื้นฐาน คาโทรศัพท์เคลื่อนที่ สําหรับ
สํานักงานเทศบาลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย์ คาโทรเลข คาธนานัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร คาเชาตูไปรษณีย์ ของเทศบาลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคม คาโทรภาพ คาโทร
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เน็ต และคาสื่อสารอื่น และใหหมายรวมถึงคาใชจายเพื่อ
ใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวของ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
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งบลงทุน รวม 122,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 122,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด
โดยใชคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ เวลาที่จัดซื้อ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่ว
ไป (00111) 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) สําหรับใชในสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
โดยใชคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ เวลาที่จัดซื้อ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่ว
ไป (00111) 

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง 
โดยใชคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ เวลาที่จัดซื้อ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่ว
ไป (00111)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่
ชํารุดเสียหาย และซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมสวนกลาง 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ตําบลเขาวัวและตําบลพลอยแหวน
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,248,500 บาท
งบบุคลากร รวม 2,810,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,810,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,313,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน /การปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
เทศบาล จํานวน 6 อัตรา 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ของ ผูอํานวยการกอง
คลัง จํานวน 1 อัตรา 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 289,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางลูกจางประจํา/การปรับปรุงคาจาง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 160,300 บาท

เพื่อจายคาจางพนักงานจาง/การปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง จํานวน 1 อัตรา 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

งบดําเนินงาน รวม 438,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 158,200 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจัด
จาง ตามหลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)
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คาเชาบาน จํานวน 43,200 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหรือเขาปกหนังสือ คา
ระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผยแพร คา
ธรรมเนียมตางๆ  คาจางเหมาบริการ  ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาผาน
ทางพิเศษ คาลงทะเบียนในการเขารวมการฝึกอบรมตางๆ ฯลฯ
 ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง สังกัดกอง
คลัง 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)     

โครงการจัดทําหรือทบทวนหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ในเขตเทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินการโครงการ ไดแก คา
วัสดุ คาอุปกรณ์ คาเก็บขอมูลภาคสนาม คาใชจายตาม
โครงการ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ
.ศ. 2562 และตามระเบียบหนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจายได 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3
/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483
 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 158
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน ซอมบํารุงคอมพิวเตอร์ ซอมบํารุงเครื่อง
ปริ้นซ์เตอร์ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)     

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม
บรรทัด ยางลบ แฟ้ม  ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจท
 เมาท์ คีย์บอร์ด เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย์ คาโทรเลข คาธนานัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร คาเชาตูไปรษณีย์ ของเทศบาลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 396,000 บาท
งบบุคลากร รวม 396,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 396,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 396,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแก พนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน (00114)      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เชน อุปกรณ์เครื่องดับ
เพลิง หรือในกิจกรรมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือวัสดุอุปกรณ์
ประจํารถดับเพลิง เชน สายสงน้ํา หัวฉีดน้ําดับเพลิง ขอตอ ขอ
แยก เครื่องพันสายดับเพลิง น้ํายาเคมี ถังเคมีดับเพลิง ไฟฉายหรือ
อุปกรณ์ชวยชีวิต เชน เชือก เข็มขัดนิรภัย เปลสนาม หนากาก
กรองควันพิษ เสื้อชูชีพ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการทดสอบสาธิต
การป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยเบื้องตน เชน ถังแก๊ส ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (00121)      

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:45:03 หนา : 19/42



งานเทศกิจ รวม 8,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 8,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 8,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลตางๆ เชน เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 116
 ขอ 168
ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานเทศ
กิจ (00122)      
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 2 ลําดับที่ 1
ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (00123)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 440,600 บาท

งบบุคลากร รวม 435,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 435,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 393,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแก พนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)      
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแก ผูอํานวยการกองการศึกษา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)      

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียม คา
ยานพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนา ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 4253
 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 572,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 572,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 522,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดตอในพื้นที่ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดตอใน
พื้นที่ตําบลเขาวัวและตําบลพลอยแหวน
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 94 ลําดับ
ที่ 131
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น (00223)    
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โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข เชน การอบรมหมอหมูบาน การสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม การการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ การชวยลดการติดเชื้อเอดส์
จากแมสูลูก การรณรงค์และแกไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 97 ลําดับ
ที่ 139
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น (00223)     

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบ
รอยของชุมชน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมสนับสนุนการดูแลรักษา
ความสะอาดและความเรียบรอยของชุมชน เชน การคัดแยก
ขยะ ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 4206 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2054 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 860 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 129
 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 104
 ลําดับที่ 146
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น (00223)    
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โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา ตามปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อคารราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัติยราชนาวี
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
สวัสดิภาพสัตว์ชององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561, หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว4042 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว4827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1795 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0819.3/ว235 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563,  หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1395 ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2563, 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 95 ลํากับ
ที่ 134 
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
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โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขี้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขี้
นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่ ที่ มท
 0810.5/0994 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560, หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 774 ลงวันที่ 20
 มีนาคม 2561
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 95 ลําดับ
ที่ 135
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น (00223)    

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน เครื่อง
มือวิทยาศาสตร์ เปลหามคนไข กระบอกตวง ที่วางกรวยแกว เข็ม
ฉีดยา วัสดุอุปกรณ์ในการทําหมันสุขและแมว น้ํายาเคมี
ตางๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สายยาง ออกซิเจน ถุงมือ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น (00223)    
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตําบลเขา
วัว-พลอยแหวน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและพัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชน เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน เปนไปตามพระราช
บัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550
 และที่แกไขเพิ่มเติม, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.5/ว 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 102
 ลําดับที่ 144
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ (00232) 
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โครงการอบรมพัฒนาสตรีอาสาเพื่อเสริมสรางครอบครัวเขมแข็งและ
ชุมชนเขมแข็ง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการอบรมใหความรูแกสตรีอาสาใน
พื้นที่ เกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและ
ชุมชน 
เปนไปตามเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 101
 ลําดับที่ 141
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ (00232)
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โครงการอบรมสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เพื่อ
เตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายโครงการอบรมสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพผูสูงอายุ เพื่อเตรียมความพรอมในการในการเขาสูสังคมผู
สูงอายุ เปนไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560,
 เปนไปตามเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 101
 ลําดับที่ 142
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ (00232)     

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,073,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,351,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,351,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 804,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงาน
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)    
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแก ผูอํานวยการกอง
ชาง จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)    

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 460,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงาน เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 3 อัตรา
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)     

งบดําเนินงาน รวม 722,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,600 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
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คาเชาบาน จํานวน 87,600 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)     

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาเย็บเลมเขาปกหนังสือ คา
ระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผยแพร คา
ธรรมเนียมตางๆ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการดําเนินการเกี่ยวกับการวางและปรับปรุงผังเมือง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับการวางและปรับ
ปรุงผังเมืองรวม เมือง/ชุมชนและการวางผังเมืองชุมชน การ
ติดตามและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร  การรับฟังความคิด
เห็นของประชาชน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
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คาใชจายในการดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน
ตางๆ คาธรรมเนียม คายานพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ฯลฯ ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจางสังกัดกองชาง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกอ
สราง และทรัพย์สินของเทศบาล (รายจายเพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติที่มีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)     

ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ผงหมึก
เครื่องถายเอกสาร ผงหมึกเครื่องพิมพ์ แฟ้ม แบบพิมพ์ตางๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า โคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ ที่ใชในสํานักงาน และใชใน
การดําเนินการของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)     
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วัสดุกอสราง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ทราย ยางมะตอย ปูน
ซีเมนต์ ไมตางๆ หรืออิฐซีเมนต์บล็อก  ทอน้ํา ที่ใชในการดําเนิน
การของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)     

วัสดุการเกษตร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีและยากําจัด
ศัตรูพืช พันธุ์พืช ปุ๋ย ผาใบ แสลน ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนบันทึก
ขอมูล ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์ น้ําหมึกหรือตลับหมึกเครื่องพิมพ์
แบบอิงค์เจ็ท เมาส์ แผนกรองแสง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)     

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เชน มิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์น้ํา หัว
เชื่อมแก๊ส ปัมจายน้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)     

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:45:03 หนา : 34/42



งานไฟฟ้าและประปา รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อปรับปรุงหรือซอมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและ
ถนน (00242)     

งานสวนสาธารณะ รวม 212,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 212,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 192,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการจางเหมาเอกชนในการดําเนินการตัดหญา
ดูแลและกําจัดวัชพืช พันธุ์ไมและอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานสวน
สาธารณะ (00243)     

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล ฯลฯ สําหรับใชในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลในงานสวนสาธารณะ
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานสวน
สาธารณะ (00243)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,852,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,852,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,852,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,852,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการกําจัดขยะมูลฝอย คาจางเหมาบริการในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คาตักสิ่งปฏิกูล คาเชา
ทรัพย์สิน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดเวทีประชาคมหมูบานและตําบล
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
เปนตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 113 ลําดับ
ที่ 162
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสง
เสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)     
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองจังหวัดจันทบุรี โครงการขอรับ
เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติดของจังหวัดจันทบุรี โดยที่ทําการปกครองจังหวัด
จันทบุรี/ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
จันทบุรี (ศอ.ปส.จ.จันทบุรี)
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4
 ธันวาคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561, หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1334 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6
/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.3/ว 1331 ลงวันที่ 1
 พฤษภาคม 2563, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 100
 ลําดับที่ 140
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสง
เสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)    
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 5,000 บาท

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

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬา อุปกรณ์กีฬา เชน ลูก
ฟุตบอล ตาขายประตูฟุตบอล ตะกรอ ลูกเปตอง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)    

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวในเทศกาลตรุษจีนงานปิดทองพระ
พุทธบาทจําลอง

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการทองเที่ยวในเทศกาล
ตรุษจีนงานปิดทองพระพุทธบาทจําลอง
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 106
 ลําดับที่ 151
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)     
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โครงการสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินการจัดงานวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่นและกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีไทย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนและสงเสริมการดําเนิน
การจัดงานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนาและประเพณีไทย เชน ประเพณีสงกรานต์ ลอย
กระทง ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 108
 ลําดับที่ 153
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)     

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 2,990,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,990,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,990,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลอยแหวน 20/1 
หมูที่ 2 ตําบลพลอยแหวน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

จํานวน 569,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
พลอยแหวน 20/1 หมูที่ 2 ตําบลพลอยแหวน อําเภอทา
ใหม จังหวัดจันทบุรี ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15
 ม. หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 800 ตร.ม. (ตามแบบ
มาตรฐานของทองถิ่น กรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01) พรอมติด
ตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 50
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไขครั้ง
ที่ 6/2564 พ.ศ.2564 ขอ 2 หนา 2
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพลอยแหวน 23 หมูที่ 
3 ตําบลพลอยแหวน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

จํานวน 386,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
พลอยแหวน 23 หมูที่ 3 ตําบลพลอยแหวน อําเภอทาใหม จังหวัด
จันทบุรี ขนาดกวาง 3.50 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 525 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของทอง
ถิ่น กรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01) พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1
 ป้าย
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 50
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไขครั้ง
ที่ 6/2564 พ.ศ.2564 ขอ 1 หนา 1

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหนา
ผิวจราจรเดิม ซอยนิยมานุสร 8/1 หมูที่ 9 ตําบลเขาวัว อําเภอทา
ใหม จังหวัดจันทบุรี

จํานวน 446,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตทับหนาผิวจราจรเดิม ซอยนิยมานุสร 8/1 หมูที่ 9
 ตําบลเขาวัว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ขนาดกวาง 4.00 ม
. ยาว 380 ม. หนา 0.03 ม. หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 1,520 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของทองถิ่น กรมการ
ปกครอง เลขที่ ท.1-07) พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 50
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4/2563 พ.ศ.2563 ขอ 4 หนา 3
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหนา
ผิวจราจรเดิม ซอยนิยมานุสร 8/2 หมูที่ 9 ตําบลเขาวัว อําเภอทา
ใหม จังหวัดจันทบุรี

จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตทับหนาผิวจราจรเดิม ซอยนิยมานุสร 8/2 หมูที่ 9
 ตําบลเขาวัว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ขนาดกวาง 4.00 ม
. ยาว 222 ม. หนา 0.03 ม. หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 888
 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของทองถิ่น กรมการปกครอง เลขที่ ท
.1-07) พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 50
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4/2563 พ.ศ.2563 แกไขครั้งที่ 2/2564 พ.ศ.2564 ขอ 1
 หนา 1

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหนา
ผิวจราจรเดิม ซอยนิยมานุสร 8/3 หมูที่ 9 ตําบลเขาวัว อําเภอทา
ใหม จังหวัดจันทบุรี

จํานวน 235,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตทับหนาผิวจราจรเดิม ซอยนิยมานุสร 8/3 หมูที่ 9
 ตําบลเขาวัว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ขนาดกวาง 4.00 ม
. ยาว 200 ม. หนา 0.03 ม. หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 800
 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของทองถิ่น กรมการปกครอง เลขที่ ท
.1-07) พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 50
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4/2563 แกไขครั้งที่ 2/2564 พ.ศ.2564 ขอ 2 หนา 2
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหนา
ผิวจราจรเดิม ซอยพลอยแหวน 11 (บานลุงเลิศ) หมูที่ 6 ตําบลพลอย
แหวน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

จํานวน 387,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตทับหนาผิวจราจรเดิม ซอยพลอยแหวน 11 (บานลุง
เลิศ) หมูที่ 6 ตําบลพลอยแหวน อําเภอทาใหม จังหวัด
จันทบุรี ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 330 ม. หนา 0.03 ม. หรือมี
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 1,320 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของ
ทองถิ่น กรมการปกครอง เลขที่ ท.1-07) พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 50
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 5/2564 พ.ศ.2564 ขอ 2 หนา 2

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหนา
ผิวจราจรเดิมถนนสายหนาวัดเขาสิงห์ หมูที่ 2 ตําบลพลอยแหวน 
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

จํานวน 677,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตทับหนาผิวจราจรเดิมถนนสายหนาวัดเขาสิงห์ หมูที่ 2
 ตําบลพลอยแหวน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ขนาด
กวาง 6.00 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่กอสรางไม
นอยกวา 1,800 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของทองถิ่น กรมการ
ปกครอง เลขที่ ท.1-07) พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 50
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 5/2564 พ.ศ.2564 ขอ 1 หนา 2

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา
ได (คา K) ตามสัญญากอสรางทุกประเภท
ปรากฏในแผนงานอุตาสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอ
สราง (00312)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 509,985

คาชําระดอกเบี้ย 15,300

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

164,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,500

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6,456,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,232,600

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 54,000

เงินสํารองจาย 165,314

รายจายตามขอผูกพัน 132,815

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

675,546

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 509,985

คาชําระดอกเบี้ย 15,300

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

164,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,500

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6,456,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,232,600

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 54,000

เงินสํารองจาย 165,314

รายจายตามขอผูกพัน 132,815

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

675,546

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

6,665,400 393,600 804,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000 42,000

คาจางลูกจางประจํา 289,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,291,400 460,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

236,000 44,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

150,000 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

70,000 10,000

คาเชาบาน 147,200 87,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

7,863,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 252,000

คาจางลูกจางประจํา 289,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,751,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

280,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

270,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

80,000

คาเชาบาน 234,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

65,000 15,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 580,000 2,054,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

90,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

550,000 5,000

คาใชจายในการเลือกตั้ง 100,000

คาตอบแทนและคาใช
จายแกพยาน

10,000

โครงการจัดทําหรือ
ทบทวนหรือปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ในเขต
เทศบาลตําบลเขา
วัว-พลอยแหวน

50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 190,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

80,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 2,634,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

555,000

คาใชจายในการเลือกตั้ง 100,000

คาตอบแทนและคาใช
จายแกพยาน

10,000

โครงการจัดทําหรือ
ทบทวนหรือปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ในเขต
เทศบาลตําบลเขา
วัว-พลอยแหวน

50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 220,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:45:30 หนา : 6/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลตางๆ

8,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

80,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดตอใน
พื้นที่

100,000

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

300,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการดูแลรักษา
ความสะอาดและความ
เรียบรอยของชุมชน

50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาฯ

60,000

โครงการสํารวจขอมูล
จํานวนสัตว์และขี้
นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาฯ

12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลตางๆ

8,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

80,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดตอใน
พื้นที่

100,000

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

300,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการดูแลรักษา
ความสะอาดและความ
เรียบรอยของชุมชน

50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาฯ

60,000

โครงการสํารวจขอมูล
จํานวนสัตว์และขี้
นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาฯ

12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชน เทศบาลตําบล
เขาวัว-พลอยแหวน

20,000

โครงการอบรมพัฒนา
สตรีอาสาเพื่อเสริมสราง
ครอบครัวเขมแข็งและ
ชุมชนเขมแข็ง

30,000

โครงการอบรมสงเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
เพื่อเตรียมความพรอม
ในการเขาสูสังคมผูสูง
อายุ

40,000

คาใชจายในการดําเนิน
การเกี่ยวกับการวางและ
ปรับปรุงผังเมือง

50,000

คาใชจายในการดินทาง
ไปราชการ

40,000

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวในเทศกาล
ตรุษจีนงานปิดทองพระ
พุทธบาทจําลอง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชน เทศบาลตําบล
เขาวัว-พลอยแหวน

20,000

โครงการอบรมพัฒนา
สตรีอาสาเพื่อเสริมสราง
ครอบครัวเขมแข็งและ
ชุมชนเขมแข็ง

30,000

โครงการอบรมสงเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
เพื่อเตรียมความพรอม
ในการเขาสูสังคมผูสูง
อายุ

40,000

คาใชจายในการดําเนิน
การเกี่ยวกับการวางและ
ปรับปรุงผังเมือง

50,000

คาใชจายในการดินทาง
ไปราชการ

40,000

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวในเทศกาล
ตรุษจีนงานปิดทองพระ
พุทธบาทจําลอง

40,000 40,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:45:30 หนา : 10/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนและ
สงเสริมการดําเนินการ
จัดงานวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่นและ
กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนาและประเพณี
ไทย

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 100,000 35,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 280,000

วัสดุงานบานงานครัว 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 550,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 30,000

วัสดุอื่น 5,000 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุกอสราง 300,000

วัสดุการเกษตร 80,000

วัสดุกีฬา

ค่าสาธารณูปโภค คาไฟฟ้า 140,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:45:30 หนา : 11/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนและ
สงเสริมการดําเนินการ
จัดงานวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่นและ
กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนาและประเพณี
ไทย

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 135,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 285,000

วัสดุงานบานงานครัว 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 570,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุกอสราง 300,000

วัสดุการเกษตร 80,000

วัสดุกีฬา 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค คาไฟฟ้า 140,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:45:30 หนา : 12/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 12,000

คาบริการไปรษณีย์ 70,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

20,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

13,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับสํานักงาน

17,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

2,600

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA

2,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพลอยแหวน 20/1 
หมูที่ 2 ตําบลพลอย
แหวน อําเภอทาใหม 
จังหวัดจันทบุรี

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:45:31 หนา : 13/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 12,000

คาบริการไปรษณีย์ 70,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

20,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

13,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับสํานักงาน

17,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

2,600

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA

2,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพลอยแหวน 20/1 
หมูที่ 2 ตําบลพลอย
แหวน อําเภอทาใหม 
จังหวัดจันทบุรี

569,000 569,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:45:31 หนา : 14/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
พลอยแหวน 23 หมูที่ 3 
ตําบลพลอยแหวน 
อําเภอทาใหม จังหวัด
จันทบุรี

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรโดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หนาผิวจราจรเดิม ซอย
นิยมานุสร 8/1 หมูที่ 9 
ตําบลเขาวัว อําเภอทา
ใหม จังหวัดจันทบุรี

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรโดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หนาผิวจราจรเดิม ซอย
นิยมานุสร 8/2 หมูที่ 9 
ตําบลเขาวัว อําเภอทา
ใหม จังหวัดจันทบุรี

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:45:31 หนา : 15/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
พลอยแหวน 23 หมูที่ 3 
ตําบลพลอยแหวน 
อําเภอทาใหม จังหวัด
จันทบุรี

386,000 386,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรโดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หนาผิวจราจรเดิม ซอย
นิยมานุสร 8/1 หมูที่ 9 
ตําบลเขาวัว อําเภอทา
ใหม จังหวัดจันทบุรี

446,000 446,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรโดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หนาผิวจราจรเดิม ซอย
นิยมานุสร 8/2 หมูที่ 9 
ตําบลเขาวัว อําเภอทา
ใหม จังหวัดจันทบุรี

260,000 260,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:45:31 หนา : 16/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรโดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หนาผิวจราจรเดิม ซอย
นิยมานุสร 8/3 หมูที่ 9 
ตําบลเขาวัว อําเภอทา
ใหม จังหวัดจันทบุรี

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรโดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หนาผิวจราจรเดิม ซอย
พลอยแหวน 11 (บาน
ลุงเลิศ) หมูที่ 6 ตําบล
พลอยแหวน อําเภอทา
ใหม จังหวัดจันทบุรี

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรโดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หนาผิวจราจรเดิมถนน
สายหนาวัดเขาสิงห์ หมู
ที่ 2 ตําบลพลอยแหวน 
อําเภอทาใหม จังหวัด
จันทบุรี

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:45:31 หนา : 17/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรโดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หนาผิวจราจรเดิม ซอย
นิยมานุสร 8/3 หมูที่ 9 
ตําบลเขาวัว อําเภอทา
ใหม จังหวัดจันทบุรี

235,000 235,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรโดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หนาผิวจราจรเดิม ซอย
พลอยแหวน 11 (บาน
ลุงเลิศ) หมูที่ 6 ตําบล
พลอยแหวน อําเภอทา
ใหม จังหวัดจันทบุรี

387,000 387,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรโดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หนาผิวจราจรเดิมถนน
สายหนาวัดเขาสิงห์ หมู
ที่ 2 ตําบลพลอยแหวน 
อําเภอทาใหม จังหวัด
จันทบุรี

677,000 677,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:45:31 หนา : 18/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เงินชดเชยคางานกอ
สรางตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K)

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ 100,000

รวม 9,414,060 15,702,740 108,000 440,600 692,000 90,000 4,387,600 110,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:45:31 หนา : 19/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เงินชดเชยคางานกอ
สรางตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K)

30,000 30,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ 100,000

รวม 65,000 2,990,000 34,000,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:45:31 หนา : 20/20




