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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสวนผึ้ง 
 บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลสวนผึ้ง  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลสวนผึ้ง อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลสวนผึ้ง  จึงขอ
แถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายใน
การดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ดังต่อไปนี้ 
1.  สถานะการคลัง 
 1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
       ในปีงบประมาณ  2558  วันที่  30  มิถุนายน  2558  เทศบาลตําบลสวนผึ้งมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 
 1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 16,282,889.49  บาท 
 1.1.2  เงินสะสม   13,814,084.69  บาท 
 1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม   9,000,921.20  บาท 
 1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จํานวน    -  โครงการ   
          รวม    -     บาท 
 1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จํานวน  -   โครงการ     
          รวม    -      บาท 
 1.2     เงินกู้คงค้าง   -  บาท 
2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2557 
 (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น  30,913,413.91  บาท  ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร          565,650.33 บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต               358,854 บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         383,793.42 บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์          -         บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         101,153 บาท 
  หมวดรายได้จากทุน       - บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร      15,117,903.16 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      14,386,060 บาท 
 (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   3,364,690   บาท 
 (3)  รายจ่ายจริง  จํานวน    30,883,216.50  บาท  ประกอบด้วย 
  งบกลาง          3,034,641 บาท 
  งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจํา  และค่าจ้างชั่วคราว)      12,933,241 บาท 
  งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   
  และหมวดค่าสาธารณูปโภค)       6,108,294.77 บาท 
  งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)     3,152,425.73 บาท 
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  งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)     1,578,614 บาท 
  งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)    4,076,000 บาท 
 (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  3,364,690 บาท 
 (5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  จํานวน  2,344,535 บาท 
3.  งบเฉพาะการ 
ประเภทกิจการ       -         กิจการ       - 
 ปีงบประมาณ    -    มีรายรับจริง       -      รายจ่ายจริง     - 
  เงินกู้จากธนาคาร/กสท./อื่นๆ   จํานวน  - บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล    จํานวน  - บาท 
  กําไรสุทธิ     จํานวน  - บาท 
  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ณ  วันที่   จํานวน  - บาท 
  ทรัพย์จํานํา     จํานวน  - บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
อ าเภอสวนผึ้ง   จังหวัดราชบุรี 

 
2.1  รายรับ 

รายรับ รายรับจริง 
ปี  2557 

ประมาณการ 
ปี 2558 

ประมาณการ 
ปี  2559 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 565,650.33 560,000 616,000 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 358,854 321,780 414,400 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 383,793.42 350,300 400,300 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 101,153 61,000 120,500 
หมวดรายได้จากทุน - 5,000 100,000 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,409,450.75 1,298,080 1,651,200 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
หมวดภาษีจัดสรร 15,117,903.16 13,590,000 14,990,000 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,117,903.16 13,590,000 14,990,000 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,750,750 15,515,020 16,490,000 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17,750,750 15,515,020 16,490,000 

รวม 34,278,103.91 30,403,100 33,131,200 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

อ าเภอสวนผึ้ง   จังหวัดราชบุรี 
 

2.2  รายจ่าย 
รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี  2557 
ประมาณการ 

ปี  2558 
ประมาณการ 

ปี  2559 
จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 3,034,641 764,760 936,425 
งบบุคลากร 
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว) 

 
12,933,241 

 
13,774,920 

 
15,615,330 

งบดําเนินการ (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

 
6,108,294.77 

 
8,748,020 

 
9,257,045 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 3,152,425.73 2,962,400 3,280,400 
งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น) 1,578,614 - - 
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 4,076,000 4,153,000 4,042,000 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 30,883,216.50 30,403,100 33,131,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ส่วนที่  2 
 
 
 

เทศบัญญัติ 
 
 
 
 

เรื่อง 
 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

 
 
 

ของ 
เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

อ าเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 ของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
อ าเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  
แผนงานบริหารทั่วไป 10,639,490 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,928,480 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 7,786,920 
แผนงานสาธารณสุข 3,363,800 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  
แผนงานเคหะและชุมชน 7,401,085 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 315,000 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 760,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
แผนงานการเกษตร  
แผนงานการพาณิชย์  
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง 936,425 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 33,131,200 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

อ าเภอสวนผึ้ง   จังหวัดราชบุรี 
 

งบกลาง 
งบ             งาน งานงบกลาง รวม 
งบกลาง 603,601 603,601 
บําเหน็จ/บํานาญ 332,824 332,824 

รวม 936,425 936,425 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
อ าเภอสวนผึ้ง   จังหวัดราชบุรี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งบ               งาน งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 
งบบุคลกร    
เงินเดือน  (ฝุายการเมือง) 2,624,640 - 2,624,640 
เงินเดือน  (ฝุายประจํา) 4,197,090 1,479,060 5,676,150 
งบด าเนินงาน    
ค่าตอบแทน 70,000 25,000 95,000 
ค่าใช้สอย 880,000 100,000 980,000 
ค่าวัสดุ 250,000 280,000 530,000 
ค่าสาธารณูปโภค 515,000 - 515,000 
งบลงทุน    
ค่าครุภัณฑ์ 114,000 34,700 148,700 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง -   
งบรายจ่ายอ่ืน    
รายจ่ายอื่น - -  
งบเงินอุดหนุน    
เงินอุดหนุน 70,000 - 70,000 

รวม 8,720,730 1,918,760 10,639,490 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
อ าเภอสวนผึ้ง   จังหวัดราชบุรี 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งบ               งาน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 
งบบุคลกร   
เงินเดือน  (ฝุายการเมือง) - - 
เงินเดือน  (ฝุายประจํา) 1,482,480 1,482,480 
งบด าเนินงาน   
ค่าตอบแทน 10,000 10,000 
ค่าใช้สอย 90,000 90,000 
ค่าวัสดุ 276,000 276,000 
ค่าสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน   
ค่าครุภัณฑ์ 70,000 70,000 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
งบรายจ่ายอ่ืน   
รายจ่ายอื่น - - 
งบเงินอุดหนุน   
เงินอุดหนุน - - 

รวม 1,928,480 1,928,480 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
อ าเภอสวนผึ้ง   จังหวัดราชบุรี 

 
แผนงานการศึกษา         

งบ                                 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 
งบบุคลกร    
เงินเดือน  (ฝุายการเมือง) - -  
เงินเดือน  (ฝุายประจํา) 1,025,520 -  1,025,520 
งบด าเนินงาน    
ค่าตอบแทน 10,000 - 10,000 
ค่าใช้สอย 100,000 440,400 540,400 
ค่าวัสดุ 129,000 2,085,000 2,214,000 
ค่าสาธารณูปโภค 85,000 - 85,000 
งบลงทุน    
ค่าครุภัณฑ์ - -  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - -  
งบรายจ่ายอ่ืน    
รายจ่ายอื่น - -  
งบเงินอุดหนุน    
เงินอุดหนุน - 3,912,000 3,912,000 

รวม 1,349,520 6,437,400 7,786,920 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
อ าเภอสวนผึ้ง   จังหวัดราชบุรี 

 
แผนงานสาธารณสุข          

งบ                                           งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 
งบบุคลกร    
เงินเดือน  (ฝุายการเมือง) - -  
เงินเดือน  (ฝุายประจํา) 2,365,800 - 2,365,800 
งบด าเนินงาน    
ค่าตอบแทน 10,000 - 10,000 
ค่าใช้สอย 30,000 593,000 623,000 
ค่าวัสดุ 105,000 200,000 305,000 
ค่าสาธารณูปโภค - -  
งบลงทุน    
ค่าครุภัณฑ์ - -  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - -  
งบรายจ่ายอ่ืน    
รายจ่ายอื่น - -  
งบเงินอุดหนุน    
เงินอุดหนุน - 60,000 60,000 

รวม 2,510,800 853,000 3,363,800 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
อ าเภอสวนผึ้ง   จังหวัดราชบุรี 

 
แผนงานเคหะและชุมชน  

                                       งาน
งบ                

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน         งานสวนสาธารณะ งานก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

รวม 

งบบุคลกร      
เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -  - -  
เงินเดือน  (ฝุายประจํา) 2,440,740  - - 2,440,740 
งบด าเนินงาน      
ค่าตอบแทน 6,000  - - 6,000 
ค่าใช้สอย 427,645 350,000 - 200,000 977,645 
ค่าวัสดุ 370,000 200,000 85,000 260,000 915,000 
ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 
งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ 69,000  - 50,000 119,000 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - 2,942,700 - - 2,942,700 
งบรายจ่ายอ่ืน      
รายจ่ายอื่น - - - - - 
งบเงินอุดหนุน      
เงินอุดหนุน - - - - - 

รวม 3,313,385 3,492,700 85,000 510,000 7,401,085 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
อ าเภอสวนผึ้ง   จังหวัดราชบุรี 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งบ                        งาน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 
งบบุคลกร   
เงินเดือน  (ฝุายการเมือง) - - 
เงินเดือน  (ฝุายประจํา) - - 
งบด าเนินงาน   
ค่าตอบแทน - - 
ค่าใช้สอย 315,000 315,000 
ค่าวัสดุ - - 
ค่าสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน   
ค่าครุภัณฑ์ - - 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
งบรายจ่ายอ่ืน   
รายจ่ายอื่น - - 
งบเงินอุดหนุน   
เงินอุดหนุน - - 

รวม 315,000 315,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
อ าเภอสวนผึ้ง   จังหวัดราชบุรี 

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

                                        งาน 
งบ                

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 

รวม 

งบบุคลกร     
เงินเดือน  (ฝุายการเมือง) - - -  
เงินเดือน  (ฝุายประจํา) - - -  
งบด าเนินงาน     
ค่าตอบแทน - - -  
ค่าใช้สอย 370,000 140,000 200,000 710,000 
ค่าวัสดุ - 50,000  50,000 
ค่าสาธารณูปโภค - - -  
งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์ - - -  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - -  
งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจ่ายอื่น - - -  
งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน - - -  

รวม 370,000 190,000 200,000 760,000 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
อ าเภอสวนผึ้ง   จังหวัดราชบุรี 

 
 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  มาตรา  65   จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล 
ตําบลสวนผึ้ง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ” 
 ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ให้ตั้งจ่ายเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น  
33,131,200.- บาท   
 ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น  33,131,200.-  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,639,490 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,928,480 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 7,786,920 
แผนงานสาธารณสุข 3,363,800 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  
แผนงานเคหะและชุมชน 7,401,085 
แผนงานสร้างเข้มแข็งของชุมชน 315,000 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 760,000 
ด้านเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
แผนงานการเกษตร  
แผนงานการพาณิชย์  
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
งบกลาง 936,425 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 33,131,200 
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 ข้อ  5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น  33,131,200.-  บาท 
ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 
งบกลาง 936,425 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว) 15,615,330 
งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 9,257,045 
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 3,280,400 
งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น) - 
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 4,042,000 

รวมรายจ่าย 33,131,200 
 
 ข้อ  6  ให้นายกเทศมนตรีตําบลสวนผึ้ง ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 
 ข้อ  7  ให้นายกเทศมนตรีตําบลสวนผึ้ง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
           (ลงนาม)................................................. 
              (นายอนันต์   เฮงทองเลิศ) 
              ตําแหน่ง  นายกเทศมนตรีตําบลสวนผึ้ง 
 
 
                    เห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
อ าเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

 รายรับจริง ประมาณการ 
ปี  2555 ปี 2556 ปี  2557 

 
ปี  2558 

(30 มิ.ย.58) 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

หมวดภาษีอากร       
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 270,451.81 356,725.75 409,591.08 435,696.10 3.29 450,000 
ภาษีบํารุงท้องที่ 16,730 27,781.85 15,002.25 15,073.05 6.15 16,000 
ภาษีปูาย 66,928 141,075 141,057 143,871 4.26 150,000 

                            รวมหมวดภาษีอากร 354,109.81 525,582.60 565,650.33 594,640.15 3.60 616,000 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       
        ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสุรา  -   100 100 
        ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตเล่นพนัน  -   100 100 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 6,213 28,041 3,304 3,427 337.70 15,000 
ค่าธรรมเนียนเก็บขยะมูลฝอย 202,850 206,580 216,480 167,140 49.58 250,000 
ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นปูายประกาศ หรือเขียนข้อความหรือภาพ  

ติดตั้งเขียนปูาย หรือเอกสาร หรือทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ 
 

60 
 

510 
 

40 
 

70 
 

42.86 
 

100 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร 1,790 1,180 3,000 920 117.40 2,000 
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 12,000 34,600 65,450 28,500 75.44 50,000 
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น - - - - 100 100 
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 4,000 6,000 4,000  100 4,000 
ค่าปรับผิดสัญญา 103,799 11,125 3,860 46,398 -56.90 20,000 
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 รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี  2556 

 
ปี 2557 ปี  2558 

(30 มิ.ย.57) 
ยอดต่าง (%) ปี 2559 

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือที่สะสมอาหารใน
อาคารหรือพ้ืนที่ใดซ่ึงมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

 
17,770 

 
23,480 

 
22,700 

 
30,650 

 
30.51 

 
40,000 

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 33,195 34,500 13,890 7,596 31.65 10,000 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร 1,210 1,520 1,090 700 42.86 1,000 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาและขยายเสียง 1,280 1,050 1,690 1,650 21.22 2,000 
ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ  21,350 26,020 23,350 10,320 93.80 20,000 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 405,517 374,606 358,854 254,973 62.53 414,400 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       
        ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ - -  - 100 100 

ดอกเบี้ยเงินฝากต่างๆ  272,943.92 294,048.51 383,793.42 327,339.13 22.20 400,000 
เงินป๎นผลหรือเงินรางวัล - -  - 100 100 
ค่าตอบแทนที่กฎหมายกําหนด - -  - 100 100 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 272,943.92 294,048.51 383,793.42 327,339.13 22.29 400,300 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       

ค่าขายแบบแปลน 16,000 187,500 77,500 100,500 -0.50 100,000 
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 236 20 1,013 27 1,751.86 500 
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ  23,651 77,660 22,640 18,460 8.35 20,000 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 39,887 265,180 101,153 118,987 1.28 120,500 
หมวดรายได้จากทุน       

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 2,000 8,210 - - 100 100,000 
รวมหมวดรายได้จากทุน 2,000 8,210 - - 100 100,000 
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 รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี  2556 

 
ปี  2557 

 
ปี  2558 

(30 มิ.ย.57) 
ยอดต่าง 
 (%) 

ปี 2559 

หมวดภาษีจัดสรร       
        ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน - - 16,037.96 - 100 200,000 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 11,879,240.29 14,284,273.60 12,462,610.43 1,211,427.82 890.57 12,000,000 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 16,505.78 43,432.41 59,273.86 57,112.29 40.08 80,000 
ภาษีสุรา 571,149.59 553,944.05 606,162.59 546,886.82 28.00 700,000 
ภาษีสรรพสามิต 950,896.47 1,227,569.40 827,663.45 891,212.31 12.21 1,000,000 
ค่าภาคหลวงแร่ 32,396.30 22,587.06 28,295.09 17,090.85 17.03 20,000 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 45,176.30 35,864.69 47,666.78 31,900.53 25.39 40,000 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 937,215 590,561 1,070,193 549,451 72.90 950,000 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,432,579.73 16,758,232.21 15,117,903.16 3,305,081.62 353.55 14,990,000 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       
อุดหนุนเพ่ือการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอ่ืนทั่วไป (เงินอุดหนุนทั่วไป) 6,876,344 8,040,463 7,983,360 7,640,475 30.89 10,000,000 
อุดหนุนเพ่ือยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (เงินอุดหนุนทั่วไป) ปี 2557 - - - 1,085,449 -100  
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์- อาหารเสริม (นม) 1,717,940 1,915,278 1,942,500 1,482,915 33.52 1,980,000 
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์- อาหารกลางวัน 2,507,960 2,795,699 4,375,200 3,339,600 34.75 4,500,000 
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์- สนับสนุนบริการสาธารณสุข 50,000 50,000 75,000 30,000 -66.67 10,000 
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น 

 
2,560 

 
5,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
-100 

 
- 

อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์- ศูนย์พัฒนาครอบครัว 10,000 - - -  - 
อุดหนุนทั่วไป (ไทยเข้มแข็ง 2555) - - - -  - 
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก - - - 352,691 -100 - 
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก - - - 294,484 -100 - 
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ประกันสังคม - - - 14,531 -100 - 
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 รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี  2556 

 
ปี  2557 

 
ปี  2558 

(30 มิ.ย.57) 
ยอดต่าง 
 (%) 

ปี 2559 

อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. - - - 141,100 -100 - 
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้พิการ - - - 280,800 -100 - 
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    1,818,600 -100 - 

รวมเงินอุดหนุนทั่วไป 11,161,804 12,806,440 14,386,060 16,490,645 -0.01 16,490,000 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ       
อุดหนุนเฉพาะกิจ-ทุนการศึกษา ศพด. - - - 40,000 -100 - 

รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 9,158,500 3,364,690 40,000 -100 - 
รวมทุกหมวด 26,668,841.46 40,190,799.32 34,278,103.91 21,131,665.90 56.79 33,131,200 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
อ าเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  33,131,200  บาท   แยกเป็น  
 

รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร        รวม  616,000 บาท 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      จํานวน  450,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา 
 ภาษีบํารุงท้องที่       จํานวน    16,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา 
 ภาษีปูาย       จํานวน  150,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    รวม  414,400 บาท 
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสุรา    จํานวน        100  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา 
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตเล่นพนัน    จํานวน        100  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา 
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร    จํานวน     15,000 บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา 
 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย     จํานวน   250,000 บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  
 ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นปูายประกาศ  หรือเขียนข้อความ  จํานวน         100 บาท 
 หรือภาพติดตั้งเขียนปูาย หรือเอกสาร หรือทิ้ง หรือโปรย 
 แผ่นประกาศเพ่ือโฆษณาแก่ประชาชน 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร    จํานวน      2,000 บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  
 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก    จํานวน    50,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  
 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น   จํานวน        100  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา 
 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด      จํานวน      4,000 บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  
 ค่าปรับผิดสัญญา       จํานวน     20,000 บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา 
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ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือที่    จํานวน     40,000 บาท 
 สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตร.ม. 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  
 ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   จํานวน     10,000 บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร    จํานวน      1,000 บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาและขยายเสียง   จํานวน      2,000 บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  
 ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ      จํานวน     20,000 บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา   
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      รวม  400,300 บาท 
 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่     จํานวน        100  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา 
 ดอกเบีย้เงินฝากต่างๆ      จํานวน  400,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  
 เงินป๎นผลหรือเงินรางวัล      จํานวน        100  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา 
 ค่าตอบแทนที่กฎหมายกําหนด     จํานวน        100  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       รวม  120,500 บาท
 ค่าขายแบบแปลน      จํานวน  100,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  
 ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร     จํานวน                 500  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  
 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ      จํานวน    20,000 บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  
หมวดรายได้จากทุน       รวม  100,000 บาท 
 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน     จํานวน   100,000 บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร       รวม      14,990,000  บาท 
 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน    จํานวน  200,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม       จํานวน      12,000,000   บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ       จํานวน             80,000   บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  
 ภาษีสุรา        จํานวน           700,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  
 ภาษีสรรพสามิต       จํานวน          1,000,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  
 ค่าภาคหลวงแร่       จํานวน    20,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  
 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม      จํานวน    40,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน   จํานวน   950,000  บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       รวม       16,490,000 บาท 
 เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป   จํานวน        10,000,000 บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  
 เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ – อาหารเสริม (นม)  จํานวน          1,980,000 บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  
 เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ – อาหารกลางวัน   จํานวน          4,500,000 บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  
 อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ – สนับสนุนการบริการสาธารณะ จํานวน     10,000 บาท 
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา  
  



 
 

รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
อ าเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี  2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) 
ปี 2559 

แผนงานบริหารงานทั่วไป        
งานบริหารทั่วไป                             
งบบุคลากร        
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)        

เงินเดือนนายก/รองนายก   384,260  695,520 695,520 695,520 695,520 0 695,520 
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก    77,546 120,000 120,000 120,000 120,000 0 120,000 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก    77,546 120,000 120,000 120,000 120,000 0 120,000 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี   132,156 198,720 198,720 198,720 198,720 0 198,720 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 1,082,481 1,490,400 1,490,400 1,490,400 1,490,400 0 1,490,400 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    2,624,640 2,624,640 0 2,624,640 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        

เงินเดือนพนักงาน 2,259,985 2,549,330 2,287,020 2,035,220 2,424,300 29.26 3,133,530 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน    143,280 99,600 -19.88 79,800 
เงินประจําตําแหน่ง    151,200 151,200 0 151,200 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง 582,180 623,580 720,000 460,150 743,400 2.31 760,560 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง    262,290 18,000 300 72,000 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,842,165 3,172,910 3,007,020 3,052,140 3,436,500 22.14 4,197,090 
รวมงบบุคลากร    2,842,165 3,172,910 3,007,020 5,676,780 6,061,140 12.55 6,821,730 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) 
ปี 2559 

งบด าเนินการ                  
หมวดค่าตอบแทน        

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.    - 10,000 0 10,000 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    5,880 10,000 0 10,000 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    41,868 40,000 -0.25 50,000 
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล    1,100 -  - 

รวมหมวดค่าตอบแทน 1,297,229 1,635,253.50 2,769,120 48,848 60,000 0 70,000 
หมวดค่าใช้สอย        

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            43,465 77,000 -0.72 132,000 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    99,258 225,000 -0.05 235,000 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง    - 300,000 0 300,000 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง    1,600 5,000 0 5,000 
โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบการเลือกตั้ง

ที่มีประสิทธิภาพ 
    

- 
 

5,000 
 
0 

 
5,000 

ค่าสนับสนุนประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล    10,000 10,000 0 10,000 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    50,890 130,000 0 130,000 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้    3,000 3,000 0 3,000 
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน    - 10,000 0 10,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%) 

ปี 2559 

ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม    35,085 45,000 -0.12 50,000 
รวมหมวดค่าใช้สอย 507,944.24 297,131 590,000 243,298 810,000 -0.09 880,000 

หมวดค่าวัสดุ        
ค่าวัสดุสํานักงาน    26,228 40,000 0 40,000 
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว    3,075 15,000 -0.34 20,000 
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง    300 70,000 0 70,000 
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    59,450 90,000 0 90,000 
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์    10,840 30,000 0 30,000 

รวมหมวดค่าวัสดุ 202,551 134,906.60 245,000 99,893 245,000 -0.02 250,000 
หมวดค่าสาธารณูปโภค         

ค่าน้ําประปา    52,566.43 70,000 0 70,000 
ค่าไฟฟูาสาธารณะ    - 50,000 0 50,000 
ค่าไฟฟูา    310,982.44 250,000 20.00 300,000 
ค่าโทรศัพท์    75,910.66 80,000 0 80,000 
ค่าไปรษณีย์    8,764 15,000 0 15,000 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 294,167.07 394,727.27 500,000 448,223.43 465,000 10.76 515,000 
รวมงบด าเนินการ 1,004,662.31 2,462,018.37 4,104,120 791,414.43 1,580,000 -0.09 1,715,000 

งบลงทุน         
ค่าครุภัณฑ ์        

เครื่องคอมพิวเตอร์    26,200 30,000 -100 - 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค    - 18,000 -100 - 
เครื่องปรับอากาศ    23,000 37,000 -1.00 74,000 
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก               4,100 -  - 
กล้องวงจรปิด    60,000 60,000 -100 - 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) 
ปี 2559 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    29,925.73 - 100 40,000 
รวมงบลงทุน 99,500 1,064,460 30,000 143,225.73 85,000 -0.35 114,000 

งบรายจ่ายอ่ืน        
รายจ่ายอ่ืน        

จ้างองค์กรหรือสถาบันอ่ืนที่เป็นกลาง   20,000 - -  - 
ค่าตอบแทนกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน   - 1,578,614 -  - 

รวมงบรายจ่ายอ่ืน   20,000 - -  - 
งบเงินอุดหนุน        
เงินอุดหนุน        

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน    70,000 70,000 0 70,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 140,000 105,000 105,000 70,000 70,000 0 70,000 

รวมงานบริหารทั่วไป 5,383,556.31 6,804,388.37 7,266,140 8,308,882.16 7,796,140 -0.11 8,720,730 
งานบริหารงานคลัง        
งบบุคลากร        
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        

เงินเดือนพนักงาน 1,228,750 1,360,800 1,489,260 1,297,466 1,567,680 -13.31 1,359,060 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน    42,415 -  - 
เงินประจําตําแหน่ง - - - - 42,000 -100 - 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง 80,520 95,040 108,000 67,740 108,000 0 108,000 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง    40,260 - 100 12,000 

รวมหมวดเงินเดือน 1,309,270 1,455,840 1,597,260 1,447,881 1,717,680 -13.90 1,479,060 
รวมงบบุคลากร 1,309,270 1,455,840 1,597,260 1,447,881 1,717,680 -13.90 1,479,060 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559 

งบด าเนินการ        
หมวดค่าตอบแทน        

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    - 5,000 0 5,000 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    25,800 50,000 -60.00 20,000 
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล    1,190 -  - 

รวมหมวดค่าตอบแทน 62,523 73,507 145,000 26,990 55,000 -54.55 25,000 
หมวดค่าใช้สอย        

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    160 30,000 0 30,000 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    16,350 20,000 0 20,000 
ค่าของขวัญหรือของชําร่วย    - -  - 
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม    23,500 50,000 0 50,000 

รวมหมวดค่าใช้สอย 76,249.45 30,436 125,000 40,010 100,000 0 100,000 
หมวดค่าวัสดุ        

ค่าวัสดุสํานักงาน    60,776 100,000 0 100,000 
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง    - 20,000 0 20,000 
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    69,976 100,000 0 100,000 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    - 10,000 0 10,000 
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์    1,880 50,000 0 50,000 

รวมหมวดค่าวัสดุ 131,057.05 121,078.95 200,000 132,632 280,000 0 280,000 
รวมงบด าเนินการ 269,829.50 225,021.95 470,000 199,632 435,000 -6.90 405,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559 

งบลงทุน        
ค่าครุภัณฑ ์  9,400 29,000  -   

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด    - - 100 14,700 
เครื่องปริ้นเตอร์ - - - - 11,000 -100 - 
เครื่องโทรสาร - - - - 30,000 -100 - 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - - - - 20,000 0 20,000 

รวมงบลงทุน  9,400 29,000 - 61,000 -43.12 34,700 
รวมงานบริหารงานคลัง 1,579,099.50 1,690,261.95 2,096,260 1,647,513 2,213,680 -13.33 1,918,760 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 6,962,655.81 8,494,650.32 9,362,400 9,956,395.16 10,009,820 -0.06 10,639,490 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
อ าเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

 
 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย        
งบบุคลากร        
หมวดเงินเดือน        

เงินเดือนพนักงาน - 29,700 183,480 204,730 225,480 18.36 266,880 
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 450,120 485,502 507,420 527,880 560,760 -18.65 456,180 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของลูกจ้างประจํา - - - 720 -  - 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง 553,676 604,620 648,000 407,570 665,760 1.54 675,960 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง - - - 243,000 18,000 363.67 83,460 

รวมหมวดเงินเดือน 1,003,796 1,119,822 1,338,900 1,383,900 1,470,000 0.85 1,482,480 
รวมงบบุคลากร 1,003,796 1,119,822 1,338,900 1,383,900 1,470,000 0.85 1,482,480 

งบด าเนินการ        
หมวดค่าตอบแทน        

ค่าตอบแทนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) - - - 3,600 10,000 0 10,000 
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - - - 524 -  - 

รวมหมวดค่าตอบแทน 9,194 78,836 50,000 4,124 10,000 0 10,000 
หมวดค่าใช้สอย        

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  
- 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - - - - 20,000 -1.00 40,000 
 

-30- 



 
 
 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559 

ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม    46,670 40,000 25.00 50,000 
รวมหมวดค่าใช้สอย 45,280 27,635 180,000 46,670 60,000 -0.50 90,000 

หมวดค่าวัสดุ        
วัสดุสํานักงาน - - - - 20,000 0 20,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - - - 8,600 80,000 0 80,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - - - 56,000 90,000 0 90,000 
วัสดุเครื่องดับเพลิง - - - 25,000 50,000 0 50,000 
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ - - - - 15,000 -0.07 16,000 
วัสดุเครื่องแต่งกาย - - - 8,000 20,000 0 20,000 

รวมหมวดค่าวัสดุ 84,300 287,380 295,000 97,600 275,000 -0.01 276,000 
รวมงบด าเนินการ 138,774 393,851 525,000 97,600 345,000 -0.09 376,000 

งบเงินอุดหนุน        
เงินอุดหนุน - - - - -  - 

รวมงบเงินอุดหนุน - - - - -  - 
งบลงทุน        
ค่าครุภัณฑ ์        
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ    60,000   - 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - - - 60,000 20,000 -2.50 70,000 
รวมงบลงทุน - - - 60,000 20,000 -2.50 70,000 

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,142,570 1,513,673 1,863,900 120,000 1,835,000 -0.05 1,928,480 
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,142,570 1,513,673 1,863,900 1,652,294 1,835,000 -0.05 1,928,480 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
อ าเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

 
 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี  2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%)  
แผนงานการศึกษา                        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         
งบบุคลากร        
หมวดเงินเดือน        

เงินเดือนพนักงาน 326,440 450,884  520,560 366,730 468,720 8.84 510,120 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน - - - 36,420 -  - 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง              790,123 938,150 757,680 293,760 445,440 2.24 455,400 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง - - - 149,450 18,000 233.34 60,000 

รวมหมวดเงินเดือน 1,116,563 1,389,034 1,278,240 846,360 932,160 10.02 1,025,520 
รวมงบบุคลากร 891,383 1,389,034 1,278,240 846,360 932,160 10.02 1,025,520 

งบด าเนินการ        
หมวดค่าตอบแทน        

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                 - - - - 5,000 0 5,000 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   - - - - 5,000 0 5,000 
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - - - 73,560 -  - 

รวมหมวดค่าตอบแทน 2,800 47,927 110,000 73,560 10,000 0 10,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี  2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559 

หมวดค่าใช้สอย        
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - - - 6,780 20,000 0 20,000 
ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
- - - - 50,000 0 50,000 

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - - - 925 16,000 25.00 20,000 
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม - - - - 10,000 0 10,000 

รวมหมวดค่าใช้สอย 42,351 170,360 46,000 7,705 96,000 4.17 100,000 
หมวดค่าวัสดุ        

วัสดุสํานักงาน - - - 9,693 64,000 0 64,000 
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ - - - 11,845 20,000 0 20,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - - - - 10,000 0 10,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์ - - - - 30,000 0 30,000 
วัสดุการเกษตร - - - - 5,000 0 5,000 

รวมหมวดค่าวัสดุ 24,044 49,284 129,000 21,538 129,000 0 129,000 
หมวดค่าสาธารณูปโภค        

ค่าไฟฟูา - - - 64,036.91 48,000 4.17 50,000 
ค่าน้ําประปา - - - 13,100.87 20,000 0 20,000 
ค่าโทรศัพท์ - - - 8,063.52 15,000 0 15,000 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 68,005.64 75,783.83 98,000 85,201.30 83,000 2.41 85,000 
รวมงบด าเนินการ 137,200.64 343,354.83 383,000 188,004.30 318,000 1.89 324,000 

งบเงินอุดหนุน        
เงินอุดหนุน - - -  -  - 

รวมงบเงินอุดหนุน - - -  -  - 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี  2559 
งบลงทุน -       
ค่าครุภัณฑ ์  15,000 42,000  -  - 

เครื่องปรับอากาศ - - - 30,000 -  - 
เครื่องฟอกอากาศ - - - 59,400 -  - 
ตู้ไม้ - - - 7,800 -  - 
บอร์ดอะลูมิเนียม - - - 10,000 -  - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ - 15,000 42,000 107,200 -  - 
รวมงบลงทุน - 15,000 42,000 107,200 -  - 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,253,763.64 1,747,388.83 1,703,240 1,141,564.30 1,250,160  1,349,520 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        
งบบุคลากร        
หมวดเงินเดือน        
เงินเดือนพนักงาน    360,000 -  - 
      ค่าจ้างพนักงานจ้าง    324,000 -  - 

รวมงบบุคลากร    684,000 -  - 
งบด าเนินการ        
หมวดค่าตอบแทน        

รวมหมวดค่าตอบแทน    13,000 -  - 
หมวดค่าใช้สอย        

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กฯ - - - 4,460 20,000 0 20,000 
โครงการพาหนูสู่โลกแห่งการเรียนรู้ - - - 18,600 -  - 
ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ - - - 319,820 464,800 -10.85 414,400 
ค่าวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ - - - 49,195 -  - 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์ฯ - - - - - 100 6,000 

รวมหมวดค่าใช้สอย 169,996 2,580 50,000 392,075 484,800 -9.16 440,400 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) 
ปี 2559 

 หมวดค่าวัสดุ        
วัสดุงานบ้านงานครัว - - - 37,553 60,000 0 60,000 
วัสดุการศึกษา - - - 138,500 50,000 100 100,000 
อาหารเสริม (นม) - - - 1,916,994.54 1,977,220 -2.65 1,925,000 

รวมหมวดค่าวัสดุ 1,652,661.60 2,051,928.04 1,958,000 2,093,047.54 2,087,220 -0.11 2,085,000 
หมวดค่าสาธารณูปโภค        

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค - - - - -  - 
รวมงบด าเนินการ 1,822,657.60 2,054,508.04 2,008,000 2,498,122.54 2,572,020 -1.82 2,525,400 

งบเงินอุดหนุน        
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนประถมสังกัด สพฐ. ในพ้ืนที่ - - - 3,916,000 3,988,000 -1.91 3,912,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 1,864,200 2,275,000 3,248,180 3,916,000 3,988,000 -1.91 3,912,000 
งบรายจ่ายอ่ืน        
รายจ่ายอื่น 235,558 177,229 291,820 - -  - 

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 235,558 177,229 291,820 - -  - 
งบลงทุน        
ค่าครุภัณฑ ์ - 128,300 - -    
เครื่องซักผ้า  ขนาด  10  กิโลกรัม - - - - 15,000 -100 - 
หม้อหุงข้าว  ขนาด  10  กิโลลิตร - - - - 15,000 -100 - 

รวมงบลงทุน - 128,300 - - 30,000 -100 - 
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,922,415.60 4,635,037.04 5,548,000 7,098,122.54 6,590,020 -2.32 6,437,400 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,176,179.24 6,258,486.87 7,251,240 8,239,686.84 7,840,180 -0.68 7,786,920 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
อ าเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

 
 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559 
แผนงานสาธารณสุข                       
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข        
งบบุคลากร        
หมวดเงินเดือน        

เงินเดือนพนักงาน 629,602 659,110 742,860 650,220 778,080 51.54 1,179,060 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน - - - 7,380 -  - 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง              626,320 712,800 768,840 607 986,640 6.35 1,049,280 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง - - - 181,635 88,440 55.43 137,460 

รวมหมวดเงินเดือน 1,255,922 1,371,910 1,511,700 1,446,645 1,853,160 27.67 2,365,800 
รวมงบบุคลากร 1,255,922 1,371,910 1,511,700 1,446,645 1,853,160 27.67 2,365,800 

งบด าเนินการ        
หมวดค่าตอบแทน        

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - - - - -  - 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - - - - 5,000 0 5,000 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - - 5,000 0 5,000 

รวมหมวดค่าตอบแทน 39,716 70,559 77,000 - 10,000 0 10,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%) 

ปี 2559 

หมวดค่าใช้สอย        
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม - - - 11,220 25,000 -0.20 30,000 

รวมหมวดค่าใช้สอย 2,400 5,976 25,000 11,220 25,000 -0.20 30,000 
หมวดค่าวัสดุ        

ค่าวัสดุสํานักงาน - - - 3,254 20,000 0 20,000 
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง - - - - 50,000 0 50,000 
ค่าวัสดุการเกษตร - - - 4,450 10,000 -50.00 5,000 
ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ - - - - 20,000 -50.00 10,000 
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ - - - - 20,000 0 20,000 

รวมหมวดค่าวัสดุ 26,149 70,052 115,000 7,704 120,000 -12.50 105,000 
รวมงบด าเนินการ 68,265 146,587 217,000 18,924 155,000 -9.68 145,000 

งบเงินอุดหนุน        
เงินอุดหนุน - - - - -  - 

รวมงบเงินอุดหนุน - - - - -  - 
งบลงทุน        
ค่าครุภัณฑ ์ - 16,000 - -   - 
เครื่องปรับอากาศ    44,000 -  - 

โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ - - - - -  - 
เครื่องปริ้นเตอร์ - - - - 11,000 -100 - 
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล - - - - 10,000 -100 - 

รวมค่าครุภัณฑ์  16,000 45,000 44,000 21,000 -100 - 
รวมงบลงทุน - 16,000 45,000 44,000 21,000 -100 - 

รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,324,187 1,534,497 1,773,700 1,509,569 2,029,160 -0.24 2,510,800 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น        
งบด าเนินการ        
หมวดค่าตอบแทน        

ค่าตอบแทน 1,470 - - - -  - 
รวมหมวดค่าตอบแทน 1,470 - - - -  - 

หมวดค่าใช้สอย        
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - - - - 20,000 -25.00 15,000 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - - - 1,300 30,000 0 30,000 
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม - - - 18,410 25,000 -0.25 30,000 
โครงการรณรงค์ควบคุมและปูองกันโรคติดต่อในเขตเทศบาล - - - 9,960 30,000 -100 - 
โครงการอบรมช่วยฟื้นฟูคืนชีพ (CPR) - - - 13,400 -  - 
โครงการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น - - - - 20,000 -100 - 
โครงการอนามัยแม่และเด็ก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบลสวนผึ้ง 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5,000 

 
-100 

 
- 

โครงการติดตามเยี่ยมผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยทางจิต 
ผู้ปุวยกลุ่มอ่ืนๆ ที่ต้องให้บริการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5,000 

 
0 

 
5,000 

โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในสถานศึกษาเขตเทศบาล - - - - 20,000 -50.00 10,000 
โครงการพัฒนามาตรฐานร้านอาหาร/แผงลอยในเขตเทศบาล - - - 8,770 40,000 -75.00 10,000 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ - - - 325,445 350,000 -0.15 300,000 
โครงการรณรงค์ปลูกจิตสํานึกการคัดแยกขยะชุมชน - - - - 5,000 0 5,000 
โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน - - - - 5,000 0 5,000 
โครงการถังขยะน่ามอง - - - - 5,000 -40.00 3,000 
โครงการคัดกรองโรคไม่ติดต่อในเขตเทศบาลตําบลสวนผึ้ง - - - - 50,000 -100 - 
โครงการควบคุมปูองกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - - - - 100 20,000 



 
 

-39- 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) 
ปี 2559 

โครงการควบคุมปูองกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิกุนคุนยา - - - - - 100 5,000 
          โครงการควบคุมปูองกันโรคมือ เท้า ปาก - - - - - 100 5,000 
          โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล - - - - - 100 5,000 
          โครงการส่งเสริมงานอนามัยแม่และเด็ก - - - - - 100 5,000 
          โครงการดูแลสุขภาพผู้ปุวยโรคเรื้อรัง - - - - - 100 5,000 
          โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ - - - - - 100 5,000 
          โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก - - - - - 100 5,000 
          โครงการแกนนําสุขภาพชุมชน - - - - - 100 20,000 

 โครงการปูองกันและแก้ไขป๎ญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร - - - - - 100 30,000 
 โครงการตลาดนัดน่าซื้อ (อาหารปลอดภัย) - - - - - 100 5,000 

 โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - - - - - 100 30,000 
 โครงการบําบัดน้ําเสีย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน - - - - - 100 10,000 

          โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว - - - - - 100 30,000 
รวมหมวดค่าใช้สอย 224,592 143,550 515,000 377,285 610,000 0.03 593,000 

หมวดค่าวัสดุ        
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - - - 60,300 100,000 0 100,000 
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - - - 55,050 120,000 -16.67 100,000 

รวมหมวดค่าวัสดุ 172,920 139,240 250,000 115,350 220,000 -9.09 200,000 
รวมงบด าเนินการ 397,512 282,790 765,000 492,635 830,000 0.05 793,000 

งบเงินอุดหนุน        
เงินอุดหนุน        

เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ - - - 90,000 90,000 0.34 60,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 60,000 20,000 40,000 90,000 90,000 0.34 60,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) 
ปี 2559 

งบลงทุน        
ค่าครุภัณฑ ์ - - - - -  - 

รวมงบลงทุน - - - - -  - 
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 458,982 302,790 805,000 582,635 920,000 0.08 853,000 

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,783,169 1,837,287 2,578,700 2,092,204 2,949,160 -0.14 3,363,800 



 
 
 

รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
อ าเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559 

แผนงานเคหะและชุมชน        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน        
งบบุคลากร        
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        

เงินเดือนพนักงาน 455,676 403,530 393,300 358,260 405,360 97.83 801,900 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน - - - 9,830 -  - 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง 640,060 875,760 983,400 710,980 1,334,520 11.24 1,484,520 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง - - - 368,605 900 17,046.67 154,320 

รวมงบบุคลากร 1,095,736 1,279,290 1,376,700 1,447,675 1,740,780 40.21 2,440,740 
งบด าเนินการ        
หมวดค่าตอบแทน        

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - - - - 6,000 0 6,000 
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - - - 16,338 -  - 

รวมหมวดค่าตอบแทน 19,668 1,947 45,000 16,338 6,000 0 6,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559 

หมวดค่าใช้สอย        
         ค่าจ้างเหมาบริการ - - - - 10,000 0 10,000 
ค่าจ้างโฆษณาและประชาสัมพันธ์ - - - - 30,000 0 30,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - - - - 40,000 0 40,000 
ค่าจ้างเหมาเพ่ือดําเนินการปรับปรุงผังเมืองฯ - - - - - 100 247,645 
โครงการจัดทําการกําหนดเขตตําบลในท้องที่ - - - - - 100 50,000 
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม - - - 15,531.50 30,000 -0.67 50,000 

รวมหมวดค่าใช้สอย 29,845.90 67,838.90 517,010 15,531.50 110,000 -2.89 427,645 
หมวดค่าวัสดุ        

ค่าวัสดุสํานักงาน - - - 29,246 40,000 0 40,000 
ค่าวัสดุก่อสร้าง - - - 8,628 45,000 -0.12 50,000 
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - - - 70,900 150,000 -0.34 200,000 
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง - - - - 35,000 -0.43 50,000 
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ - - - 23,490 25,000 -0.20 30,000 

รวมหมวดค่าวัสดุ 119,947 93,648 165,000 132,264 295,000 -0.26 370,000 
รวมงบด าเนินการ 169,460.90 163,433.90 727,010 164,133.50 411,000 -0.96 803,645 

งบลงทุน        
ครุภัณฑ์สํานักงาน - - - 22,000 125,400 -100 - 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - - - 786,000 -  - 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - - - - 10,000 -100 - 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - - - - 20,000 -1.50 50,000 
เครื่องตัดหญ้า - - - - - 100 19,000 

รวมหมวดครุภัณฑ์ - 29,900 50,000 808,000 155,400 0.56 69,000 
รวมงบลงทุน - 29,900 50,000 808,000 155,400 0.56 69,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,265,196.90 1,472,623.90 2,153,710 2,419,808.50 2,307,180 0.44 3,313,385 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559 

งานไฟฟ้าถนน        
งบด าเนินการ        
หมวดค่าตอบแทน        

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. - - - - -   
รวมหมวดค่าตอบแทน 6,756  20,000 - -   

หมวดค่าใช้สอย        
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - - - 3,700 -   
ค่าซ่อมแซมถนนที่ชํารุด เป็นหลุม เป็นบ่อในเขตเทศบาลฯ - - - 21,450 250,000 0 250,000 
ค่าซ่อมแซมท่อระบายน้ํา บ่อพัก ฝารางระบายน้ํา ทางเท้า

ภายในเขตเทศบาลตําบลสวนผึ้ง 
 
- 

 
- 

 
- 

 
248,800 

 
50,000 

 
0 

 
50,000 

ขุดลอก สระ คู คลองเดิมท่ีตื้นเขินในเขตเทศบาลตําบล
สวนผึ้ง 

   - 32,000 -0.57 50,000 

รวมหมวดค่าใช้สอย 296,970 358,768 330,000 273,950 332,000 -0.06 350,000 
หมวดค่าวัสดุ        
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ - - - 161,115 200,000 0 200,000 

รวมหมวดค่าวัสดุ 189,918.28 185,261.85 160,000 161,115 200,000 0 200,000 
รวมงบด าเนินการ 486,888.28 544,029.85 510,000 435,065 532,000 -0.04 550,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559 

งบลงทุน        
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - -  - 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนาขุนแสน 
ซอย 1 (บริเวณบ้านนางพรม  หุ่นกลอย) บรรจบ 
ถนนนาขุนแสน ซอย 4 พร้อมวางท่อระบายน้ําและบ่อพัก 

- - - - - 100 2,477,000 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(บริเวณบ้านนายสอนศิษย์  โชติช่วง) 

- - - - - 100 465,700 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    1,930,000 2,570,000 -100 - 
รวมหมวดค่าดินและสิ่งก่อสร้าง 5,587,000  5,118,000 1,930,000 2,570,000 -0.15 2,942,700 

รวมงบลงทุน 5,587,000 7,176,457.63 5,118,000 1,930,000 2,570,000 -0.15 2,942,700 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559 

งบเงินอุดหนุน        
เงินอุดหนุน 800,770.44 - - - -  - 

รวมงบเงินอุดหนุน 800,770.44 - - - -  - 
รวมงานไฟฟ้าถนน 6,881,414.72 7,720,487.48 5,628,000 2,365,065 3,102,000 -0.13 3,492,700 

งานสวนสาธารณะ        
งบด าเนินการ        
หมวดค่าใช้สอย        

รวมหมวดค่าใช้สอย - 9,720 - - -  - 
หมวดค่าวัสดุ        

วัสดุการเกษตร - - - 31,435 85,000 0 85,000 
รวมหมวดค่าวัสดุ 19,768.20 22,675 50,000 31,435 85,000 0 85,000 
รวมงบด าเนินการ 19,768.20 32,395 50,000 31,435 85,000 0 85,000 

งบลงทุน        
ค่าครุภัณฑ ์ - - - - -  - 

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

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - -  - 
รวมงบลงทุน - - - - -  - 

รวมงานสวนสาธารณะ 19,768.20 32,395 50,000 31,435 85,000 0 85,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล        
งบด าเนินการ        
หมวดค่าใช้สอย        

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - - - 30,000 30,000 0 30,000 
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม - - - 18,930 50,000 0 50,000 
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะ - - - 86,000 120,000 0 120,000 

รวมหมวดค่าใช้สอย 94,290 119,890 250,000 134,930 200,000 -15.00 200,000 
หมวดค่าวัสดุ        

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - - - 138,400 150,000 0 150,000 
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว - - - 40,210 80,000 0 80,000 
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย - - - - 30,000 0 30,000 

รวมหมวดค่าวัสดุ 234,500 190,173 240,000 178,610 260,000 0 260,000 
รวมงบด าเนินการ 328,790 310,063 490,000 313,540 460,000 0 460,000 

งบลงทุน        
ค่าครุภัณฑ ์        

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - - - - 20,000 -1.50 50,000 
รวมงบลงทุน - - - - 20,000 -1.50 50,000 

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 328,790 310,063 490,000 313,540 480,000 -0.07 510,000 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 8,495,169.82 9,535,569.38 8,321,710 5,129,848.50 5,974,180 -0.24 7,401,085 



 
รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
อ าเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง         
งบด าเนินการ        
หมวดค่าตอบแทน        

ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) - - 18,000 - -  - 
รวมหมวดค่าตอบแทน - - 18,000 - -  - 

หมวดค่าใช้สอย        
ค่าจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐาน - - - 7,575 15,000 0 15,000 

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน - - - 50,000 100,000 0 100,000 
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับกลุ่มสตรี - - - - 50,000 0 50,000 
โครงการฟ๎นเทียมผู้สูงอายุ - - - - -  - 
โครงการช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุด้านสุขภาพ - - - - 20,000 0 20,000 
โครงการวันกตัญํูผู้สูงอายุ - - - 30,000 50,000 0 50,000 
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ครอบครัว 
- - - - 20,000 0 20,000 

โครงการเกษตรชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - - - - 20,000 0 20,000 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตําบลสวนผึ้ง 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
20,000 

 
0 

 
20,000 

         โครงการส่งเสริมบํารุงจิตใจผู้สูงอายุทางพระพุทธศาสนา - - - - - 100 20,000 
รวมหมวดค่าใช้สอย - - 515,000 87,575 295,000 6.78 315,000 

รวมงบด าเนินการ - - - 87,575 295,000 6.78 315,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559 

งบเงินอุดหนุน        
เงินอุดหนุน 10,000 - - - -  - 
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 - - - -  - 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 10,000 - - 87,575 -  - 
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,000 - - 87,575 295,000 0 315,000 



 
รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
อ าเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) 
ปี 2559 

แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        
งบด าเนินการ        
หมวดค่าใช้สอย                  

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปีใหม่ - - - 19,451 20,000 0 20,000 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ - - - 178,300 150,000 -0.14 170,000 
โครงการพระราชพิธีของพระบรมวงศานุวงศ์ - - - 133,615 120,000 -0.25 150,000 
โครงการที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน - - - 18,600 30,000 0 30,000 

รวมหมวดค่าใช้สอย 79,820 233,930 340,000 349,966 320,000 0 370,000 
หมวดค่าวัสดุ        

ค่าวัสดุ 32,623 - - - -  - 
รวมหมวดค่าวัสดุ 32,623 - - - -  - 
รวมงบด าเนินการ 112,443 233,930 340,000 349,966 320,000 0 370,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 112,443 233,930 340,000 349,966 320,000 0 370,000 
งานกีฬาและนันทนาการ        
งบด าเนินการ        
หมวดค่าใช้สอย        

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง - - - - 20,000 0 20,000 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สวนผึ้งคัพ - - - 70,054 120,000 0 120,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง(%) ปี 2559 

โครงการแข่งขันกีฬาสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  - - - 20,000 -  - 
รวมหมวดค่าใช้สอย 142,362 135,290 190,000 90,054 140,000 0 140,000 

หมวดค่าวัสดุ        
ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา - - - - 50,000 0 50,000 

รวมหมวดค่าวัสดุ -  50,000 - 50,000 0 50,000 
รวมงบด าเนินการ 142,362  240,000 90,054 190,000 0 190,000 

งบเงินอุดหนุน        
เงินอุดหนุน        

อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาพนักงานเทศบาลสัมพันธ์ - - - - 5,000 -100 - 
รวมงบเงินอุดหนุน 60,000 5,000 5,000 - 5,000 -100 - 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 202,362 140,290 245,000 90,054 195,000 -2.57 190,000 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น        
งบด าเนินการ        
หมวดค่าใช้สอย        

โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น - - - 174,162 200,000 0 200,000 
โครงการบรรพชาสามเณร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา - - - - -  - 
โครงการทัศนศึกษาพาผู้สูงอายุไหว้พระ - - - 20,000 -  - 
โครงการส่งเสริมบํารุงจิตใจผู้สูงอายุทางพระพุทธศาสนา - - - - 20,000 -100 - 

รวมหมวดค่าใช้สอย 171,580 186,177 360,000 167,162 220,000 -9.09 200,000 
รวมงบด าเนินการ 171,580 186,177 360,000 167,162 220,000 -9.09 200,000 

งบเงินอุดหนุน        
เงินอุดหนุน 75,000 -  - - -  - 

รวมงบเงินอุดหนุน 75,000 - - - -  - 
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 246,580 186,177 360,000 167,162 - 100 200,000 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 561,385 560,397 945,000 607,182 735,000 -3.41 760,000 



 
 

รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
อ าเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) 
ปี 2559 

แผนงานงบกลาง        
งานงบกลาง        

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - - - 197,237 200,000 0 200,000 
สํารองจ่าย - - - 19,600 100,000 0 100,000 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน - - - 22,260 167,000 -0.82 303,601 

รวมงบกลาง 2,642,465 3,002,304 858,280 223,707 467,000 -0.40 603,601 
บ าเหน็จ/บ านาญ        

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น - - - 283,120 297,760 -0.12 332,824 
รวมบ าเหน็จ/บ านาญ - - - 283,120 297,760 -0.12 332,824 
รวมแผนงานงบกลาง 2,642,465 3,002,304 858,280 3,034,641 764,760 -0.29 936,425 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

อ าเภอสวนผึ้ง    จังหวัดราชบุรี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  33,131,200  บาท 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป        รวม  8,720,730 บาท 
งบบุคลากร        รวม  6,821,730 บาท 
เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)      รวม  2,624,640 บาท 
เงินเดือนนายก/รองนายก      จ านวน     695,520 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้นายกเทศมนตรี  จํานวน 1  คน 
เดือนละ  27,600  บาท  จํานวน  12  เดือน และเงินเดือน 
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คนๆ ละ 15,180  บาท 
จํานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก    จ านวน     120,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี 
จํานวน 1 คน เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน และ 
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 
2 คนๆ ละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน 
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก     จ านวน     120,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้นายกเทศมนตรี จํานวน 
1 คน เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน และเงินค่า 
ตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ๆ ละ  
3,000 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   จ านวน     198,720 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี 
จํานวน 1 คน เดือนละ 9,660 บาท  จํานวน 12 เดือน 
และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน เดือนละ 
6,900  บาท  จํานวน 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล     จ านวน  1,490,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล 
จํานวน 1 คน เดือนละ 15,180 บาท จํานวน 12 เดือน 
รองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน เดือนละ  
12,420 บาทจํานวน 12 เดือน และสมาชิกสภาเทศบาล 
จํานวน 10 คนๆ ละ 9,660 บาท จํานวน12 เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)       รวม  4,197,090 บาท 
เงินเดือนพนักงาน       จ านวน  3,133,530 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นเงิน 
 ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 12 อัตรา ตั้งจ่าย 
 จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน      จ านวน      79,800 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น 
 เงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งนักบริหารงาน 
 ทต.ระดับ 8 เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมตามวุฒิ 
 ที่ กพ.รองรับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
 บริหารงานทั่วไป 
เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน     151,200 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล 
 ที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง       จ านวน     760,560 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน 
 จ้างทั่งไป จํานวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ 
 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง      จ านวน      72,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งบด าเนินการ        รวม  1,715,000 บาท 
ค่าตอบแทน        รวม      70,000 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.   จ านวน      10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
 แก่เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ค่าตอบแทนการสั่งใช้  
อปพร.อสม. อช. รสทป. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน 
ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ทต.ให้ร่วมเป็น 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึก 
อบรม และเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน      10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
 เทศบาล ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ตั้งจ่ายจาก 
 เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       จ านวน         50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน 
 เทศบาล ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของ 
 ทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
 บริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้สอย         รวม       880,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       รวม       132,000 บาท 
ค่าจ้างเหมาบริการ        จ านวน         10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวารสาร ค่าเย็บเล่ม และเข้าปกหนังสือ 
 ค่าถ่ายเอกสาร และงานอ่ืนๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงิน 
 อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
ค่าวารสาร         จ านวน         10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารอ่ืนๆ  
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร 
 งานทั่วไป 
ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลเว็ปไซด์และโดเมนเนม    จ านวน         14,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่เก็บข้อมูลเว็ปไซด์และโดเมนเนม 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร 
 งานทั่วไป 
ค่าจ้างโฆษณาและประชาสัมพันธ์       จ านวน         40,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเขียนปูายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
 กิจกรรมโครงการต่างๆ เช่น การกีฬา กิจกรรมด้าน 
 ยาเสพติด การส่งเสริมการท่องเที่ยว และค่าจ้างพิมพ์ 
 สิ่งพิมพ์ ค่าโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสิ่งอ่ืนๆ ที่ 
 เทศบาลตําบลสวนผึ้งดําเนินการและได้รับมอบหมาย 
 จากอําเภอหรือจังหวัด และอ่ืนๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจาก 
 เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
ค่าลงทะเบียนการประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   จ านวน          3,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการประชุมสมาคม 
 สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
 ทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จ่ายโครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดท า 
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง      จ านวน         15,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจและจัดเก็บข้อมูล  
 พ้ืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลสวนผึ้ง 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเว็บไซด์เทศบาลต าบลสวนผึ้ง    จ านวน         40,000 บาท
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดทําเว็บไซด์เทศบาลตําบลสวนผึ้ง 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ      จ านวน      235,000 บาท 
ค่ารับรอง         จ านวน       20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองต้อนรับบุคคลและคณะบุคคลที่ 
 มาตรวจงาน นิเทศงานเยี่ยมชมเทศบาล หรือทัศนศึกษา 
 ดูงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน 
 บริหารงานทั่วไป 
ค่าเลี้ยงรับรอง         จ านวน        5,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร 
 งานทั่วไป 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 
เทศบาล และพนักงานจ้าง       จ านวน      180,000 บาท 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร   
 สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
 เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
 ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นต้องใช้ ตั้งจ่าย 
 จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 54) 
โครงการจัดงานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย     จ านวน       30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานพิธีถวายราชสักการะ 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 55) 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  รวม      513,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง        จ านวน      300,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
 สวนผึ้งและนายกเทศมนตรีโดยตรง (กรณีครบวาระยุบสภา 
 กรณีแทนตําแหน่งที่ว่างเนื่องจากลาออกหรือเสียชีวิต) รวมทั้ง 
 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การณรงค์หรือการให้ข้อมูล 
 ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วน 
 ร่วมทางการเมือง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงิน 
 อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 59) 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   จ านวน         5,000 บาท 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยรณรงค์ 
 การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ สื่อแบบ 
 พิมพ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
 ทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 59) 
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โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบการเลือกตั้งท่ีมีประสิทธิภาพ  จ านวน          5,000 บาท 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประชาธิปไตย เช่นค่าปูาย 
 ประชาสัมพันธ์ สื่อแบบพิมพ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 59) 
โครงการสนับสนุนประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง  จ านวน         10,000 บาท 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมในการจัดทํา 
 แผนพฒันาเทศบาลตําบลสวนผึ้ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี 
 หน้า 59) 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      จ านวน       130,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบี้ยเลี้ยง 
 ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการหรือ 
 ไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสวนผึ้ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและงานพิธีการ      จ านวน          3,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี และงานพิธีการต่างๆ ได้แก่ 
 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด และพวงมาลา 
 ในวันสําคัญต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ 
 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน      จ านวน        10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหม 
 ทดแทนผู้ประสบภัยจากรถยนต์ของเทศบาลตําบลสวนผึ้ง  
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม        จ านวน        50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง 
 คอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และครุภัณฑ์ 
 ยานพาหนะ รวมถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆ บริเวณสํานักงานสามารถ 
 ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน 
 งานบริหารงานทั่วไป 
ค่าวัสดุ          รวม          250,000 บาท
วัสดุส านักงาน         จ านวน        40,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน 
 สํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟูม โต๊ะ 
 เก้าอ้ีฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน 
 บริหารงานทั่วไป 
วัสดุงานบ้านงานครัว        จ านวน        20,000 บาท
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด 
 เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ํา จานรอง กระจกเงา น้ําดื่มฯลฯ 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       จ านวน         70,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี่ 
 ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ 
 หม้อน้ํารถยนต์ เบาะรถยนต์ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       จ านวน         90,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันดีเซล 
 น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันเครื่องฯลฯ ตั้งจ่ายจาก 
 เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
วัสดุคอมพิวเตอร์        จ านวน         30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล 
 ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ แปูนพิมพ์ เม้าส์ 
 อุปกรณ์ที่เก่ียวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน 
 อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
ค่าสาธารณูปโภค        รวม       515,000 บาท 
ค่าน้ าประปา         จ านวน         70,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใช้ในสํานักงาน และสถานที่อยู่ในความ 
 ดูแลของเทศบาลตําบลสวนผึ้ง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน 
 เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ 
 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
ค่าไฟฟ้าสาธารณะ        จ านวน         50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาสาธารณะภายในเขตเทศบาลตําบลสวนผึ้ง รวม 
 ถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
ค่าไฟฟ้า         จ านวน       300,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาของสํานักงาน และสถานที่ที่อยู่ในความดูแล 
 ของเทศบาลตําบลสวนผึ้ง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน 
 เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
ค่าโทรศัพท์         จ านวน         80,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่าย 
 ที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าเช่า 
 หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ค่าภาษี เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก 
 เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
ค่าไปรษณีย์         จ านวน         15,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์โทรเลข 
 ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
 เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์         รวม       114,000 บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน        รวม       114,000 บาท 
เครื่องปรับอากาศ        จ านวน         74,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพ้ืน 

หรือชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ  
37,000 บาทราคาและคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์  
ปี 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      จ านวน         40,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถ 
 ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งบเงินอุดหนุน         รวม         70,000 บาท 
เงินอุดหนุน         รวม         70,000 บาท 
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      จ านวน         70,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ 
 หรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอสวนผึ้ง 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (จะดําเนินการเมื่อได้รับความเห็น 
 ชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) ตั้งจ่ายจากเงิน 
 อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 61) 
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งานบริหารงานคลัง       รวม  1,918,760 บาท  
งบบุคลากร        รวม  1,479,060 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม  1,479,060 บาท 
เงินเดือนพนักงาน       จ านวน  1,359,060 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงิน 
 ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจาก 
 เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง       จ านวน     108,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง 
ทั่วไป จํานวน  1  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง      จ านวน       12,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งบด าเนินการ        จ านวน     405,000 บาท 
ค่าตอบแทน        จ านวน       25,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน         5,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราช  
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน       20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน 
เทศบาล ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
ของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ค่าใช้สอย        รวม    100,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      รวม      30,000 บาท 
ค่าจ้างเหมาบริการ       จ านวน      30,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับเอกสาร ค่าเย็บเล่มเอกสาร เข้าปกหนังสือ 
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเขียนปูายประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารด้านภาษีต่างๆ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้ 
จ่ายในการดําเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน 
ทรัพย์สิน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  รวม         70,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      จ านวน         20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับ 

ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการ 
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม        จ านวน         50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร 
 และครุภัณฑ์ยานพาหนะ รวมถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆ บริเวณ 
 สํานักงานสามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงิน 
 อุดหนุนทั่วไป 
ค่าวัสดุ          รวม       280,000 บาท 
วัสดุส านักงาน         จ านวน       100,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน 
 สํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟูม โต๊ะ 
 เก้าอ้ี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน 
 บริหารงานทั่วไป 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       จ านวน         20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางใน 

ยางนอก แบตเตอร์รี่ สายไมล์ เพลา หัวเทียน กระจกมองข้าง 
รถยนต์ หม้อน้ํารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน 
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       จ านวน       100,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเตา 
 น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่        จ านวน         10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี ฟิล์ม 

ฟิล์มสไลด์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

วัสดุคอมพิวเตอร์        จ านวน         50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล 
 ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ แปูนพิมพ์ เม้าส์ 
 อุปกรณ์ที่เก่ียวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน 
 อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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งบลงทุน         รวม         34,700 บาท 
ค่าครุภัณฑ ์         รวม         34,700 บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบานเปิด      จ านวน         14,700 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบานเปิด 
 จํานวน 3 ตู้ๆ ละ 4,900 (ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่อง 

จากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงิน 
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      จ านวน         20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือให้ 
 สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย    รวม  1,928,480 บาท 
งบบุคลากร        รวม  1,482,480 บาท 
เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)       รวม  1,482,480 บาท 
เงินเดือนพนักงาน       จ านวน    266,880 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็น 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า       จ านวน    456,180 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และจ่ายเป็นเงิน 
 ปรับปรุงค่าจ้างประจําปี จํานวน 2  อัตรา ตั้งจ่าย 
 จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ 
 สงบภายใน 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง       จ านวน    675,960 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และ 
 พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 6  อัตรา ตั้งจ่ายจากเงิน 
 รายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง      จ านวน      83,460 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ 
 ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งบด าเนินการ        จ านวน    376,000 บาท 
ค่าตอบแทน        รวม      10,000 บาท 
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   จ านวน      10,000 บาท 

ค่าตอบแทนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(อปพร.) ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและอํานวย 
ความสะดวกการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ค่าใช้สอย        รวม      90,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รวม      90,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน      40,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าท่ีพัก 
 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไป 
 ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
 ประจํา พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ 
 ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม        จ านวน         50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร 
 และครุภัณฑ์ยานพาหนะ รวมถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆ บริเวณ 
 สํานักงานสามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ค่าวัสดุ          รวม       276,000 บาท 
วัสดุส านักงาน         จ านวน         20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน 
 สํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟูม โต๊ะ 
 เก้าอ้ีฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน 
 การรักษาความสงบภายใน 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       จ านวน         80,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางใน 
 ยางนอก สายไมล์ เพลา หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ 
 หม้อน้ํารถยนต์ เบาะรถยนต์ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       จ านวน         90,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเตา 
 น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันก๊าด น้ํามันเครื่องฯลฯ เป็นต้น 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความ 
 สงบภายใน 
วัสดุเครื่องดับเพลิง        จ านวน         50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุดับเพลิง เช่น ข้อต่อ ข้อแยก หัวฉีด 
 หัวฉีดดับเพลิง สายดับเพลิง หมวกดับเพลิง ชุดดับเพลิง 
 สายน้ําดูดฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน 
 การรักษาความสงบภายใน 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        จ านวน         16,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ถ่านวิทยุสื่อสาร 
 หลอดไฟฟูา สายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา โคมไฟฟูา ฟิวส์ เทปพัน 
 สายไฟฟูาฯลฯ และวัสดุอ่ืนที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟูาและวิทยุ 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษา 

ความสงบภายใน 
วัสดุเครื่องแต่งกาย        จ านวน         20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ 
 เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า ร้องเท้า เข็มขัด หมวก 
 ผ้าผูกคอฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ 
 ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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งบลงทุน         รวม     70,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ ์         รวม     70,000 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      จ านวน     70,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพ่ือให้ 
 สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
          ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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แผนงานการศึกษา 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     รวม  1,349,520 บาท 
งบบุคลากร        รวม  1,025,520 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม  1,025,520 บาท 
เงินเดือนพนักงาน       จ านวน    510,120 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็น 
 เงินปรับปรุงเงินเดือนประจํา จํานวน 3 อัตรา 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง       จ านวน    455,400 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และ 
 พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจาก 
 เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง      จ านวน      60,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งบด าเนินการ        รวม    324,000 บาท 
ค่าตอบแทน        รวม      10,000 บาท 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน        5,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาลและ 

ลูกจ้างเทศบาลซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน        5,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน 
 เทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
ค่าใช้สอย        รวม   100,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      รวม    20,000 บาท 
ค่าจ้างเหมาบริการ       จ านวน    10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้สอยที่จําเป็น 
 เช่น ค่าเย็บเล่ม ค่าถ่ายเอกสาร  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
ค่าจ้างเหมาโฆษณาและประชาสัมพันธ์     จ านวน    10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ใน 
 สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น ปูายประชาสัมพันธ์และสื่ออ่ืนๆ ที่ 
 จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน 
 การศึกษา 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  รวม         80,000 บาท 
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN)   จ านวน         50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม 
 อาเซียน (ASEAN) ประจําปี 2559 โดยเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ 
 อุปกรณ์ต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ       จ านวน         20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงาน 
 เทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 
 และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ  ตั้งจ่ายจากเงิน 
 อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม       จ านวน         10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และ 
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รวมถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆ บริเวณสํานักงาน 
 สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
ค่าวัสดุ          รวม       129,000 บาท 
วัสดุส านักงาน         จ านวน         64,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน 
 สํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟูม โต๊ะ 
 เก้าอ้ี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน 
 การศึกษา 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        จ านวน         20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ถ่านวิทยุสื่อสาร 
 หลอดไฟฟูา สายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา โคมไฟฟูา ฟิวส์ เทปพัน 
 สายไฟฟูาฯลฯ และวัสดุอ่ืนที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟูาและวิทยุ 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่        จ านวน         10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ 
 เขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ 
 ภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน 
 การศึกษา 
วัสดุคอมพิวเตอร์        จ านวน         30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึก 
 ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ 
 แปูนพิมพ์ เม้าส์ อุปกรณ์ที่เก่ียวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
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วัสดุการเกษตร         จ านวน          5,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่ เช่น  ปุ๋ย บุ๋งกี๋ 

กรรไกรตัดหญ้า สารเคมีปูองกันและ กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ปีกหรือสัตว์น้ํา วัสดุเพาะชําฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค        รวม        85,000 บาท 
ค่าไฟฟ้า         จ านวน        50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล 
 สวนผึ้ง และสนามกีฬาเทศบาลตําบลสวนผึ้ง รวมถึงค่าใช้ 
 จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
ค่าน้ าประปา         จ านวน         20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
 ตําบลสวนผึ้ง และสนามกีฬาเทศบาลตําบลสวนผึ้ง รวมถึง 
 ค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
ค่าโทรศัพท์         จ านวน         15,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของศูนย์ 
 พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสวนผึ้ง และสนามกีฬาเทศบาล 
 ตําบลสวนผึ้ง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น  
 ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย 
 ค่าภาษ ีเป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน 
 แผนงานการศึกษา 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา     รวม  6,437,400 บาท 
งบด าเนินการ        รวม  2,525,400 บาท 
ค่าใช้สอย        รวม    440,400 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รวม    440,400 บาท 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย   จ านวน     20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เอกสาร 
 และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสวนผึ้ง  จ านวน    414,400 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนของศูนย์ 
 พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสวนผึ้ง จํานวน 74 คน 
 อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 280 วัน ตั้งจ่ายจากเงิน 
 อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 47) 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก     จ านวน       6,000 บาท 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก และบุคลการ 
 ทางการศึกษา จํานวน 3 คนๆ ละ 2,000 บาท/ปี  ตั้งจ่าย 
 จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
ค่าวัสดุ         รวม  2,085,000 บาท 
วัสดุงานบ้านงานครัว       จ านวน      60,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง 
 ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ํา จานรอง น้ําดื่ม 
 กระจกเงาฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน 
 แผนงานการศึกษา 
วัสดุการศึกษา        จ านวน     100,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการศึกษาต่าง ๆ  
 วัสดุการเรียนการสอนและวัสดุงานนักเรียน คู่มือการ 
 สอนหนังสือ ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ ในการจัดการศึกษาสื่อ 
 การเรียนทําด้วยพลาสติกกระดานลื่น เบาะต่างๆ บล็อกต่อ 
 เครื่องเล่นต่างๆ และวัสดุอ่ืนฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก 
 เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
ค่าอาหารเสริม (นม)       จ านวน  1,925,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนา 
 เด็กเล็ก และโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่ ดังนี้ 
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสวนผึ้ง จํานวน 74 คนๆ ละ 
 7 บาท จํานวน 280 วัน เป็นเงิน 145,040 บาท 
 2. โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ จํานวน 853 คนๆ ละ 7 บาท จํานวน 
 260 วัน เป็นเงิน 1,552,460 บาท 
 3. โรงเรียนวันนาขุนแสน  จํานวน 125 คนๆ ละ 7 บาท จํานวน 
 260 วัน เป็นเงิน  227,500 บาท 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 46) 



 
-69- 

 
 

งบเงินอุดหนุน        จ านวน  3,912,000 บาท 
เงินอุดหนุน        จ านวน  3,912,000 บาท 
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ จ านวน  3,912,000 บาท 
 เพ่ือสนับสนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนที่ จํานวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 
 1. โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ จํานวน 853 คนๆ ละ 20 บาท 
 จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน 3,412,000 บาท 
 2. โรงเรียนวัดนาขุนแสน จํานวน 125 คนๆ ละ 20 บาท 
 จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน  500,000 บาท 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    รวม      370,000  บาท 
งบด าเนินการ         รวม      370,000 บาท 
ค่าใช้สอย         รวม      370,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  รวม      370,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปีใหม่       จ านวน        20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปีใหม่ เช่น ค่าเครื่องเสียง 
 และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 50) 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ        จ านวน      170,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น 
 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าเครื่องเสียง ค่าของขวัญ 
 และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 35) 
โครงการพระราชพิธีของพระบรมวงศานุวงศ์     จ านวน       150,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชพิธีของพระบรม 
 วงศานุวงศ์ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาประกอบ 
 การต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 50) 
โครงการที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน      จ านวน        30,000 บาท 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจํา 
 หมู่บ้าน เช่น ค่าหนังสือพิมพ์ วารสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ 
 จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน 
 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

(ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 47) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-71- 

 
งานกีฬาและนันทนาการ        รวม       190,000 บาท 
งบด าเนินการ         รวม       190,000 บาท 
ค่าใช้สอย         รวม       140,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  รวม       140,000 บาท 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง   จ านวน         20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 
 ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งทีม 
 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหาร 
 ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สวนผึ้งคัพ     จ านวน       120,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
 สวนผึ้งคัพ เช่น ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่ากรรมการตัดสิน 
 กีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็น 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา 
 วัฒนธรรมและนันทนาการ(ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 36) 
ค่าวัสดุ          รวม         50,000 บาท 
วัสดุอุปกรณ์กีฬา        จ านวน         50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุกีฬาประจําหมู่บ้านและศูนย์กีฬา 
 ตําบล เช่น ลูกฟุตบอลวอลเล่ย์บอล เปตองและวัสดุอุปกรณ์ 
 กีฬาชนิดต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น       รวม       200,000 บาท 
งบด าเนินการ         รวม       200,000 บาท 
ค่าใช้สอย         รวม       200,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  รวม       200,000 บาท 
โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น     จ านวน       200,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีและ 
 วัฒนธรรมในท้องถิ่น ประจําปี 2559 เช่น งานไทยตะนาวศรี 
 วันเข้าพรรษา วันสงกรานต์ วันลอยกระทง ประเพณีเรียกขวัญ 
 เดือนเก้า (กินข้าวห่อ) เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 50) 
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แผนงานสาธารณสุข 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     รวม  2,510,800 บาท  
งานบุคลากร        รวม  2,365,800 บาท 
เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)       รวม  2,365,800 บาท 
เงินเดือนพนักงาน       จ านวน  1,179,060 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็น 

เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน  5  อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

ค่าจ้างพนักงานจ้าง       จ านวน  1,049,280 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและ 
 พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  8  อัตรา  ตั้งจ่ายจาก 
 เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง      จ านวน     137,460 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตาม 
 ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพ่ิมค่า 
 ครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
งบด าเนินการ        รวม     145,000 บาท 
ค่าตอบแทน        รวม       10,000 บาท 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน         5,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน 
 เทศบาล ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของ 
 ทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
 สาธารณสุข 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน         5,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
 ราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
 พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน 
 แผนงานสาธารณสุข 
ค่าใช้สอย        รวม       30,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รวม       30,000 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน       30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ 
 เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
 รวมถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆบริเวณสํานักงานเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธรณสุข 
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ค่าวัสดุ         รวม  105,000 บาท 
วัสดุส านักงาน        จ านวน    20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ 
 ในสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด 
 ยางลบ กาว แฟูม โต๊ะ เก้าอ้ี และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นฯลฯ 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน    50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  
 แบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน 
 กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ํารถยนต์ เบาะรถยนต์ และ 
 วัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
วัสดุการเกษตร        จ านวน       5,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย กรรไกรตัดหญ้า 

บุ้งกี๋ สารเคมีปูองกันและกําจัดศัตรูพืชและอ่ืนๆ ที่จําเป็นฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       จ านวน     10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ถ่านวิทยุสื่อสาร 
 หลอดไฟฟูา สายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา ฟิวส์และวัสดุอื่นที่เกี่ยวกับ 
 การใช้ไฟฟูาและวิทยุฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน 
 แผนงานสาธารณสุข 
วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน     20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึก 
 ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ 
 ปริ้นเตอร์ แปูนพิมพ์ เม้าส์ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับเครื่อง 
 คอมพิวเตอร์ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน 
 แผนงานสาธารณสุข 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น      รวม  853,000 บาท 
งบด าเนินการ          รวม  793,000 บาท 
ค่าใช้สอย          รวม  593,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        รวม  15,000 บาท 
ค่าจ้างเหมาแรงงาน         จ านวน           5,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานที่เก่ียวกับงานสาธารณสุข 
 เช่น ค่าจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ํา ค่าจ้างเหมาล้างถังขยะ 
 ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 กับงานสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
 สาธารณสุข 
ค่าจ้างโฆษณาและประชาสัมพันธ์        จ านวน   10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทําปูายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ 
 สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ แผ่นซีดี การจ้างเหมาตัดแต่ง-ตัดต่อทําสื่อ 
 โฆษณาต่างๆ ในกิจกรรมงานสาธารณสุขและงานอ่ืนๆ ที่ 
 เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน 
 สาธารณสุข 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน   รวม  578,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       จ านวน   30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่า 
 เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการเดินทาง 
 ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        จ านวน   30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อ 
 ให้ใช้งานได้ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์    จ านวน   20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและปูองกัน 
 โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ค่าปูาย 
 โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร 
 รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน 
 อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 42) 
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิกุนคุนยา     จ านวน    5,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมปูองกัน 
 โรคไข้เลือดออกและโรคชิกุนคุนยา เช่น ค่าปูาย 
 โครงการ ค่าปูายรณรงค์ ค่าเครื่องดื่มและน้ําและค่าใช้ 
 จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

(ตามแผนพัฒนาสามปีหน้า 38) 
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โครงการควบคุมป้องกันโรคมือ เท้า ปาก     จ านวน  5,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและปูองกัน 
 โรคมือ เท้า ปาก เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าจัดทําสื่อ 
 ค่าอาหารรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ ตั้งจ่าย 
 จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 39) 
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล   จ านวน  5,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 
 ทางถนนในช่วงเทศกาล เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าปูาย 
 รณรงค์ ค่าจัดทําและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องฯลฯ 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 41) 
โครงการส่งเสริมงานอนามัยแม่และเด็ก     จ านวน  5,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมงานอนามัยแม่ 
 และเด็ก เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าอาหารว่าง ค่าจัดทําและ 
 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

(ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 40) 
โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง     จ านวน  5,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดูแลสุขภาพผู้ปุวยโรค 
 เรื้อรัง เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
 และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 40) 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ      จ านวน  5,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 40) 
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก      จ านวน  5,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
 เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าจัดซื้อรวมถึงจัดทําสื่อ ค่าใช้จ่าย 
 อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน 
 แผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 40) 
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในสถานศึกษา    จ านวน  10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
 ในสถานศึกษาเขตเทศบาลตําบลสวนผึ้ง เช่น ค่าปูาย 
 โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากรรวม 
 ถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 41) 
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โครงการอบรมแกนน าสุขภาพชุมชน       จ านวน 20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมแกนนําสุขภาพ 
 ชุมชน เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
 ค่าอาหารว่างรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจาก 
 เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

(ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 42) 
โครงการติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทางจิต 
ผู้ป่วยกลุ่มอ่ืนๆ ที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน      จ านวน   5,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพ 
 ผู้ปุวยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุ ผู้ปุวยสุขภาพจิตและผู้ปุวยกลุ่มอ่ืนๆ 
 ที่ต้องได้รับการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้าน เช่น ค่าปูายโครงการ 
 ค่าจัดซื้อและจัดทําวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ปุวย และค่าใช้จ่าย 
 อ่ืนที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 41) 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร    จ านวน 30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและแก้ไขป๎ญหาการ 
 มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ 
เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน 
สาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 41) 

โครงการพัฒนามาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลฯ    จ านวน 10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนามาตรฐานร้านอาหาร 
 และแผงลอยในเขตเทศบาลตําบลสวนผึ้ง เช่น ค่าปูายโครงการ 
 ค่าจัดซื้อชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหารรวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
 ที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน 
 สาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 38) 
โครงการตลาดนัดน่าซื้อ (อาหารปลอดภัย)      จ านวน   5,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตลาดนัดน่าซื้อ 

(อาหารปลอดภัย) เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าจัดซื้อ 
ชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหารรวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
(ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 44) 

โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน        จ านวน   5,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 
 เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าจัดทําสื่อรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ 
 เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

(ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 51) 
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โครงการปลูกจิตส านึกการคัดแยกขยะ     จ านวน  5,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกจิตสํานึกในการคัดแยก 
 ขยะ เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าจัดทําสื่อรวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ 
 เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

(ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 52) 
โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     จ านวน  30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยและ 
 สิ่งปฏิกูล เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าจัดทําสื่อรวมถึงค่าใช้จ่าย 
 อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน 
 แผนงานสาธารณสุข  (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 52) 
โครงการถังขยะน่ามอง       จ านวน  3,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถังขยะน่ามอง เช่น 
 ค่าจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ทําความสะอาดถังขยะ ค่าใช้จ่าย 
 อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
 สาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 52) 
โครงการบ าบัดน้ าเสีย เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีในชุมชน   จ านวน  10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบําบัดน้ําเสียเพ่ือ 

คุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าใช้ 
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
(ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 51) 

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว     จ านวน  30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิม 
 พ้ืนที่สีเขียว เช่น ปูายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ 
 เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน 
 แผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 51) 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์      จ านวน  300,000 บาท 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น  
 กิจกรรมปลูกและตัดแต่งต้นไม้ กิจกรรมทําความสะอาด 
 กําจัดวัชพืช บริเวณ ตรอก ซอย ทางสาธารณะเขต 
 เทศบาลตําบลสวนผึ้ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

(ตามแผนพัฒนาสามปีหน้า 51) 
ค่าวัสดุ         รวม  200,000 บาท 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน  100,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น 
 น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา 
 น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
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วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      จ านวน  100,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 เช่น แอลกอฮอล์ ทรายอะเบท น้ํายาพ่นหมอกควัน 
 น้ํายาต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน 
 อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
งบเงินอุดหนุน        รวม    60,000 บาท 
เงินอุดหนุน        รวม    60,000 บาท 
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
สนับสนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐาน     จ านวน    60,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับ อสม.เขตเทศบาลตําบล 
 สวนผึ้ง ในการพัฒนาและแก้ไขป๎ญหางานสาธารณสุข 
 มูลฐานในชุมชนตามโครงการบริการสาธารณสุขมูลฐาน 
 ประจําชุมชน จํานวน  4 ชุมชน ประกอบด้วย 

ชุมชนบ้านบ่อ จํานวน   15,000 บาท  
ชุมชนบ้านบ่อรวมใจ จํานวน  15,000 บาท  
ชุมชนคนรักสวนผึ้ง   จํานวน  15,000 บาท 
ชุมชนนาขุนแสน      จํานวน  15,000 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
(ตามแผนพัฒนาสามปีหน้า 43) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     รวม  3,313,385 บาท 
งบบุคลากร        รวม  2,440,740 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม  2,440,740 บาท 
เงินเดือนพนักงาน       จ านวน    801,900 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็น 
 เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน  4  อัตรา 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง       จ านวน  1,484,520 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน 
 จ้างทั่วไป จํานวน  13  อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง      จ านวน     154,320 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งบด าเนินการ        รวม     803,645 บาท 
ค่าตอบแทน        รวม        6,000 บาท 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน        6,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน 
 เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
ค่าใช้สอย        รวม    427,645 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      รวม     40,000 บาท 
ค่าจ้างเหมาบริการ       จ านวน     10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร 
 และงานอ่ืนๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ 
 ในแผนงานเคหะและชุมชน 
ค่าจ้างโฆษณาและประชาสัมพันธ์      จ านวน    30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ 
 ปูายประชาสัมพันธ์ และสื่ออ่ืนๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจาก 
 รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รวม   387,645 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน    40,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับ 
 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่นในการ 
 เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน 
 เทศบาล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ค่าจ้างเหมาเพื่อด าเนินการปรับปรุงผังเมืองรวม    จ านวน  247,645 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางแผนและปรับปรุง 

ผังเมืองรวม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน 
แผนงาน เคหะและชุมชน 

โครงการจัดท าการก าหนดเขตต าบลในท้องที่    จ านวน    50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําการกําหนด 

เขตตําบลในท้องที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน 
 เคหะและชุมชน 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน    50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร 
 และครุภัณฑ์ยานพาหนะ รวมถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆ  
 บริเวณสํานักงานสามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่าย 
 จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
ค่าวัสดุ         รวม  370,000 บาท 
วัสดุส านักงาน        จ านวน    40,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ 
 ในงานสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว 
 ยางลบ ไม้บรรทัด แฟูม โต๊ะ เก้าอ้ีฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน 
 รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
วัสดุก่อสร้าง        จ านวน   50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูนซีเมนต์จอบ 
 ทราย เสียม ขวาน เลื่อย ไม้ สี ตะปู เหล็กเส้น ยางมะตอย 
 และวัสดุอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน  200,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น 
 น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา  

น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน    50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
 แบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เบาะรถยนต์  
 หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ํารถยนต์  

เพลาฯลฯตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน    30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมนบอร์ด 

แผ่นจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ 
เมมโมรี่ แปูนพิมพ์ เม้าส์ อุปกรณ์ที่เก่ียวเนื่องกับเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ 
ในแผนงานเคหะและชุมชน 
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งบลงทุน        รวม  69,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ ์        รวม  69,000 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     รวม  50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือให้ 
 ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
เครื่องตัดหญ้า        จ านวน  19,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง พร้อมใช้งาน 
 จํานวน 2 เครื่อง (ราคาและคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
 ปี 2558) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะ 
 และชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 58) 
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งานไฟฟ้าถนน         รวม 3,492,700 บาท 
งบด าเนินการ         รวม        550,000 บาท 
ค่าใช้สอย         รวม        350,000 บาท 
ซ่อมแซมถนนที่ช ารุดเป็นหลุม เป็นบ่อในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง   จ านวน    250,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลาดยาง ลูกรังและหินคลุก พร้อม 
ปรับเกลี่ยจนแล้วเสร็จ ภายในเขตเทศบาลตําบลสวนผึ้ง 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า บ่อพัก ฝารางระบายน้ า ทางเท้าภายในเขต 
เทศบาลต าบลสวนผึ้ง        จ านวน       50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมท่อระบายน้ํา บ่อพัก ฝาบ่อท่อ ฝาราง 
 ระบายน้ําทางเท้าภายในเขตเทศบาลตําบลสวนผึ้ง ตั้งจ่ายจาก 
 เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
ขุดลอก สระ คู คลองเดิมท่ีตื้นเขินในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง   จ านวน       50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระ คู คลองเดิมที่ตื้นเขินในเขต 
 เทศบาลตําบลสวนผึ้ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
ค่าวัสดุ          รวม     200,000 บาท 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        จ านวน     200,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ถ่านวิทยุสื่อสาร 
 หลอดไฟฟูา สายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา โคมไฟฟูา ฟิวส์ เทปพัน 
 สายไฟฟูาฯลฯ และวัสดุอ่ืนที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟูาและวิทยุ 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งบลงทุน         รวม   2,942,700 บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 รวม   2,942,700 บาท 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนาขุนแสนซอย 1 
(บริเวณบ้านนางพรม  หุ่นกลอย) บรรจบถนนนาขุนแสนซอย 4 
พร้อมวางท่อระบายน้ าและบ่อพัก                จ านวน    2,477,000 บาท
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนาขุนแสน 
 ซอย1 (บริเวณบ้านนางพรม หุ่นกลอย) บรรจบถนนนาขุนแสน 
 ซอย 4 พร้อมวางท่อระบายน้ําและบ่อพัก ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 หรือพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา  
 ขนาด   0.60 เมตร จํานวน 222 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาด 1.20 X 1.20 จํานวน 13 บ่อ ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 177.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่เทคอนกรีต 

 ไม่น้อยกว่า 708 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ขนาด    0.40 เมตร 
 จํานวน 170 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 X 1.00 
 จํานวน 9 บ่อ ช่วงที่ 3 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ขนาด    0.80 เมตร 
 จํานวน 272 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  1.40 X 1.40  
 จํานวน 5 บ่อ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 14) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายสอนศิษย์  โชติช่วง)    จ านวน   465,700  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้าน 
 นายสอนศิษย์  โชติช่วง) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร  
 หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ําขนาด   0.40 เมตร  
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 15) 
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งานสวนสาธารณะ       รวม  85,000 บาท 
งบด าเนินการ        รวม  85,000 บาท 
ค่าวัสดุ         รวม  85,000 บาท 
วัสดุการเกษตร        รวม  85,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่ เช่น  ปุ๋ย บุ๋งกี๋ 

กรรไกรตัดหญ้า สารเคมีปูองกันและ กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ปีกหรือสัตว์น้ํา วัสดุเพาะชําฯลฯ ตั้งจ่าย 
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล      รวม   510,000 บาท 
งบด าเนินการ         รวม   460,000 บาท 
ค่าใช้สอย         รวม   200,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       รวม     30,000 บาท 
ค่าบ ารุงสถานที่ท้ิงขยะ        จ านวน     30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงสถานที่ท้ิงขยะให้กับเจ้าของที่ดิน 
 ที่เทศบาลตําบลสวนผึ้งใช้เป็นสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  รวม   170,000 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม       จ านวน     50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้ 
 ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะ       จ านวน   120,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะ เช่น 
 ค่าจ้างเหมาขุดดิน ปรับเกลี่ย ฝ๎งกลบ ปรับแต่งบ่อขยะและ 
 ปรับแต่งบดอัดทางขึ้น-ลง บ่อขยะและงานอ่ืนที่จําเป็น ตั้ง 
 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
ค่าวัสดุ          รวม   260,000 บาท 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       จ านวน   150,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเตา 
 น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่องฯลฯ  
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
วัสดุงานบ้านงานครัว        จ านวน    80,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ แปรง 
 ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ํา จานรอง กระจกเงา 
 น้ําดื่มฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน 
 เคหะและชุมชน 
วัสดุเครื่องแต่งกาย        จ านวน    30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง 
 รองเท้า ถุงเท้า ถุงมือ หมวก เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ เป็นต้น 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งบลงทุน         รวม    50,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ ์         จ านวน    50,000 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      จ านวน    50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือให้ใช้ 
 งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง      รวม   315,000 บาท 
งบด าเนินการ         รวม   315,000 บาท 
ค่าใช้สอย         รวม   315,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       รวม     15,000 บาท 
ค่าจ้างเหมาบริการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน      จ านวน     15,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการสํารวจข้อมูล 
 พ้ืนฐาน ประจําปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ 
 จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน 
 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  รวม   300,000 บาท 
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน    จ านวน   100,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา 
 ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 36) 
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับกลุ่มสตรี      จ านวน     50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
 ให้กับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตําบลสวนผึ้ง เช่น  
 ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
 ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 31) 
โครงการช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุด้านสุขภาพ    จ านวน     20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้พิการ 
 และผู้สูงอายุด้านสุขภาพ เช่น ชุดหูฟ๎ง ที่ช่วยพยุงยืน 
 วิลแชร์ สามล้อโยก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน 
 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 45) 
โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ       จ านวน     50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันกตัญํูผู้สูงอายุ 
 เช่น ค่าของขวัญ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย 
 อ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน 
 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 35) 
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โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว   จ านวน    20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง 
 ความเข้มแข็งของครอบครัว เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 
 ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความ 
 เข้มแข็งของชุมชน(ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 36) 
โครงการเกษตรชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    จ านวน    20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรชุมชนตามหลัก 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 
 ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความ 
 เข้มแข็งของชุมชน(ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 30) 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
ในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง       จ านวน    20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  
 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 
 ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน 
 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 54) 
โครงการส่งเสริมบ ารุงจิตใจผู้สูงอายุทางพระพุทธศาสนา    จ านวน    20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมบํารุงจิตใจผู้สูงอายุ 
 ทางพระพุทธศาสนา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 37) 
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แผนงานงบกลาง 

 
งานงบกลาง         รวม   936,425 บาท 
งบกลาง          รวม   936,425 บาท 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม       จ านวน   200,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราช 
 บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยคํานวณตั้งจ่ายใน 
 อัตราร้อยละ 5  ของค่าจ้างทั้งหมด เพื่อให้ลูกจ้างได้รับ 
 สิทธิประโยชน์ทั้ง 6 กรณี คือ การประสบอันตรายหรือ 
 เจ็บปุวย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีคลอดบุตร  
 กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ ตามกฎหมายกระทรวง 
 กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2543 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
เงินส ารองจ่าย         จ านวน   100,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือสาธารณภัย 
 เกิดข้ึน หรือจําเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม ตั้งจ่าย 
 จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน        รวม   303,601 บาท 
เงินบ ารุงสันนิบาตเทศบาล       จ านวน     27,601 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
 โดยคํานวณจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ 
 เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน 
 ทุกประเภทไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับ 
 แต่ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนบาท ตามข้อบังคับ ส.ท.ท. 
 พ.ศ. 2541 ข้อ 16 (ตั้งจ่ายตาม นส.กระทรวงมหาดไทย 
 ที่ มท.0313.4/ว3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538) 
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบขององค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
เงินค่าท าศพ         จ านวน    50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าทําศพของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
 และพนักงานจ้าง ที่เสียชีวิตในระหว่างรับราชการตามหนังสือ 

ที่ มท0313.4/ว0871 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2540 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
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เงินสมทบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.)     จ านวน     76,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 (สป.สช.) ตามหนังสือสํานักงานหลักประกันสุขภาพ 
 แห่งชาติ ที่ สป.สช. 37/ว 0176 ลว 16 กรกฎาคม 2551 
 เรื่อง การขยายพ้ืนที่ดําเนินงานโครงการระบบหลัก 
 ประกันสุขภาพระดับท้องที่ปี 2552 และหนังสือ 
 มท. 0891.3/ว.1110 ลว. 3 เมษายน 2550 เรื่องการ 
 ดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
 หรือพ้ืนที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร       จ านวน     50,000 บาท 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร เช่น ปูายจราจร สัญญาณ 
 ไฟกระพริบ ตีเส้นตามแยกต่างๆ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ใน 
 กิจการจราจร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน 
 งบกลาง 
ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบสาธารณภัย   จ านวน    100,000 บาท 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน 
 ให้แก่ผู้ประสบภัยในประเภทต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
 โคลนถล่ม และภัยอื่นๆ ทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
บ าเหน็จ/บ านาญ        รวม    332,824 บาท 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น    จ านวน    332,824 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
 ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 
 ของประมาณการรายได้ ประจําปี (16,641,200) ไม่รวมรายได้ 

จากพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน ตาม 
หนังสือที่ มท0313.4/ว 1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 
                                                                                                               แผนงาน 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 

แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

รวม 

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝุายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 - 695,520 
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 - 120,000 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 - 120,000 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 198,720 - 198,720 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 1,490,400 - 1,490,400 

เงินเดือน (ฝุายประจํา) เงินเดือนพนักงาน 4,492,590 266,880 4,759,470 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 79,800 - 79,800 
เงินประจําตําแหน่ง 151,200 - 151,200 
ค่าลูกจ้างประจํา - 456,180 456,180 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง 868,560 675,960 1,544,520 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 84,000 83,460 167,460 

งบดําเนินการ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 10,000 10,000 20,000 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,000 - 15,000 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 70,000 - 70,000 

ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ 40,000  40,000 
ค่าวารสาร 10,000 - 10,000 
ค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนที่เก็บข้อมูลเว็บไซด์และโดเมนเนม 14,000 - 14,000 
ค่าจ้างโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 40,000 - 40,000 
ค่าลงทะเบียนการประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาล 3,000 - 3,000 
ค่าใช้จ่ายโครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการ
จัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลสวนผึ้ง 

15,000 - 15,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเว็บไซด์เทศบาลตําบลสวนผึ้ง 40,000  40,000 
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

                                                                                                                  แผนงาน 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 

แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

รวม 

 
 

 ค่ารับรอง 20,000 - 20,000 
ค่าเลี้ยงรับรอง 5,000 - 5,000 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา  
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 

180,000 - 180,000 

โครงการจัดงานพิธีถวายราชสักการะพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน 
วันท้องถิ่นไทย 

30,000 - 30,000 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 300,000 - 300,000 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 5,000 - 5,000 
โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบการเลือกตั้งที่มี
ประสิทธิภาพ 

5,000 - 5,000 

โครงการสนับสนุนประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 10,000 - 10,000 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 150,000 40,000 190,000 
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและงานพิธีการ 3,000 - 3,000 
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 10,000 - 10,000 
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม 100,000 50,000 150,000 

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสํานักงาน 140,000 20,000 160,000 
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 - 20,000 
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 90,000 80,000 170,000 
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

                                                                                                               แผนงาน 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 

แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

รวม 

  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 190,000 90,000 280,000 
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 - 80,000 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 - 10,000 
ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง - 50,000 50,000 
ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ - 16,000 16,000 
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย - 20,000 20,000 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ําประปา 70,000 - 70,000 
ค่าไฟฟูาสาธารณะ 50,000 - 50,000 
ค่าไฟฟูา 300,000 - 300,000 
ค่าโทรศัพท์ 80,000 - 80,000 
ค่าไปรษณีย์ 15,000 - 15,000 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ 74,000 - 74,000 
ตู้เก็บเอกสารชนิดสองบานเปิด 14,700 - 14,700 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 60,000 70,000 130,000 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 70,000 - 70,000 
 
 
 
 
 
 

-92- 



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

                                                                                                                  แผนงาน 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
การศึกษา 

 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

แผนงาน 
เคหะและชุมชน 

รวม 

งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน 
(ฝุายประจํา) 

เงินเดือนพนักงาน 510,120 1,179,060 801,900 2,491,080 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน - - - - 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง 455,400 1,049,280 1,484,520 2,989,200 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 60,000 137,460 154,320 351,780 

งบดําเนินการ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 5,000 - 10,000 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 5,000 6,000 16,000 

ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000 - 10,000  20,000 
ค่าจ้างเหมาแรงงาน - 5,000 - 5,000 
ค่าบํารุงสถานที่ทิ้งขยะ - - 30,000 30,000 
ค่าจ้างโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 10,000 10,000 30,000 50,000 
ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 50,000 - - 50,000 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 20,000 - - 20,000 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลสวนผึ้ง 

6,000 - - 6,000 

ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสวนผึ้ง 414,400 - - 414,400 
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 20,000 30,000 40,000 90,000 
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 60,000 100,000 170,000 
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะ - - 120,000 120,000 
โครงการควบคุมปูองกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - 20,000 - 20,000 
โครงการควบคุมปูองกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิกุนคุนยา - 5,000 - 5,000 
โครงการควบคุมปูองกันโรคมือ เท้า ปาก - 5,000 - 5,000 
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล - 5,000 - 5,000 
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

                                                                                                              แผนงาน 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
การศึกษา 

 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

แผนงาน 
เคหะและชุมชน 

รวม 

  โครงการส่งเสริมงานอนามัยแม่และเด็ก - 5,000 - 5,000 
โครงการดูแลสุขภาพผู้ปุวยโรคเรื้อรัง - 5,000 - 5,000 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ - 5,000 - 5,000 
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก - 5,000 - 5,000 
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในสถานศึกษา - 10,000 - 10,000 
โครงการอบรมแกนนําสุขภาพชุมชน - 20,000 - 20,000 
โครงการติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพผู้ปุวยโรคเรื้อรัง,ผู้สูงอายุ,ผู้ปุวย
ทางจิต,ผู้ปุวยกลุ่มอ่ืนๆ ที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 

- 5,000 - 5,000 

โครงการปูองกันและแก้ไขป๎ญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร - 30,000 - 30,000 
โครงการพัฒนามาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาล
ตําบลสวนผึ้ง 

- 10,000 - 10,000 

โครงการตลาดนัดน่าซื้อ (อาหารปลอดภัย) - 5,000 - 5,000 
โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน - 5,000 - 5,000 
โครงการปลูกจิตสํานึกการคัดแยกขยะ - 5,000 - 5,000 
โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - 30,000 - 30,000 
โครงการถังขยะน่ามอง - 3,000 - 3,000 
โครงการบําบัดน้ําเสีย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน - 10,000 - 10,000 
โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว - 30,000 - 30,000 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ - 300,000 - 300,000 
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

                                                                                                                   แผนงาน 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
การศึกษา 

 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

แผนงาน 
เคหะและชุมชน 

รวม 

  ค่าจ้างเหมาเพ่ือดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวม - - 247,645 247,645 
โครงการจัดทําการกําหนดเขตตําบลในท้องที่ - - 50,000 50,000 
ซ่อมแซมถนนที่ชํารุดเป็นหลุม เป็นบ่อในเขตเทศบาลตําบลสวนผึ้ง - - 250,000 250,000 
ค่าซ่อมแซมท่อระบายน้ํา บ่อพัก ฝารางระบายน้ํา ทางเท้าภายใน
เขตเทศบาลตําบลสวนผึ้ง 

- - 50,000 50,000 

ขุดลอก สระ คู คลองเดิมท่ีตื้นเขินในเขตเทศบาลตําบลสวนผึ้ง - - 50,000 50,000 
ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสํานักงาน 64,000 20,000 40,000 124,000 

ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 20,000 10,000 200,000 230,000 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 - - 10,000 
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 20,000 30,000 80,000 
ค่าวัสดุการเกษตร 5,000 5,000 85,000 95,000 
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 - 80,000 140,000 
ค่าวัสดุการศึกษา 100,000 - - 100,000 
ค่าอาหารเสริม (นม) 1,925,000 - - 1,925,000 
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 50,000 50,000 100,000 
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 100,000 350,000 450,000 
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - 100,000 - 100,000 
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย - - 30,000 30,000 
ค่าวัสดุก่อสร้าง - - 50,000 50,000 
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                                                                                                                     แผนงาน 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
การศึกษา 

 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

แผนงาน 
เคหะและชุมชน 

รวม 

 ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟูา 50,000 - - 50,000 
ค่าน้ําประปา 20,000 - - 20,000 
ค่าโทรศัพท์ 15,000 - - 15,000 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - - 100,000 100,000 

เครื่องตัดหญ้า - - 19,000 19,000 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนาขุนแสน ซอย 1 

(บริเวณบ้านนางพรม  หุ่นกลอย) บรรจบถนนนาขุนแสน ซอย 4 
พร้อมวางท่อระบายน้ําและบ่อพัก 

- - 2,477,000 2,477,000 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณบ้านนายสอนศิษย์  โชติช่วง) 

- - 465,700 465,700 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. 3,912,000 - - 3,912,000 
สนับสนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐาน - 60,000 - 60,000 



 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
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                                                                                                             แผนงาน 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานงบกลาง 
 

รวม 

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - - 200,000 200,000 
เงินสํารองจ่าย - - 100,000 100,000 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน - - 303,601 303,601 

บําเหน็จ/บํานาญ เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น - - 332,824 332,824 
งบดําเนินการ ค่าใช้สอย  ค่าจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐาน 15,000 - - 15,000 

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน 100,000 - - 100,000 
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับกลุ่มสตรี 50,000 - - 50,000 
โครงการช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุด้านสุขภาพ 20,000 - - 20,000 
โครงการวันกตัญํูผู้สูงอายุ 50,000 - - 50,000 
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 20,000 - - 20,000 
โครงการเกษตรชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 - - 20,000 
โครงการส่งเสริมบํารุงจิตใจผู้สูงอายุทางพระพุทธศาสนา 20,000 - - 20,000 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตําบลสวนผึ้ง 

20,000 - - 20,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปีใหม่ - 20,000 - 20,000 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ - 170,000 - 170,000 
โครงการพระราชพิธีของพระบรมวงศานุวงศ์ - 150,000 - 150,000 
โครงการที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน - 30,000 - 30,000 
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                                                                                                            แผนงาน 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานงบกลาง 
 

รวม 

  โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง - 20,000 - 20,000 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สวนผึ้งคัพ - 120,000 - 120,000 
โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น - 200,000 - 200,000 

ค่าวัสดุ วัสดุอุปกรณ์กีฬา - 50,000 - 50,000 



 
ภาคผนวก 

 
 

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ 2559 
 

 ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล (ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท) 
 1.  เงินเดือน    ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น  7,481,550.-  บาท 
 2.  ค่าจ้างประจํา    ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น    456,180.-   บาท 
 3.  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น  5,052,960.-   บาท 
 4.  ค่ารักษาพยาบาล   ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น       -   
 5.  ค่าเช่าบ้าน    ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น       - 
 6.  ค่าเล่าเรียนบุตร   ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น     86,000.-   บาท 
                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น          13,076,690.-   บาท 
 
 หมายเหตุ    คิดเป็นร้อยละ  39.47  ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไป  
 (33,131,200.- บาท)  ตามมติ กท. ในการประชุมครั้งที่ 12/2545  ลงวันที่  23  ธันวาคม  2545  
 
 ข. รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2559 

 ชื่อโครงการ จ านวนเงิน ปรากฏ 
ในแผนงาน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนนาขุนแสน ซอย 1 (บริเวณบ้านนางพรม หุ่นกลอย) 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(บริเวณบ้านนายสอนศิษย์  โชติช่วง) 

2,477,000 
 

465,700 
 
 

เคหะและชุมชน 
 
เคหะและชุมชน 
 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 
 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,942,700    
  
 ค.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ทุกประเภทรวมทั้งเงินอุดหนุนทั่วไป อัตราร้อยละ 3 จํานวน  460,000.- บาท 
(รายได้ทุกประเภทรวมเงินอุดหนุนทั่วไป)  ของปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้ว (2557)  จํานวน  30,913,413.91   
สามารถตั้งจ่ายได้  927,402.- บาท 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


