


ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลบางเปา
อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางเปา

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลบางเปา จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลบางเปาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลบางเปา จึง
ขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 38,587,305.04 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 79,766,940.28 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 15,871,246.82 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 1,360.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

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

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 52,829,893.83 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 114,987.40 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 417,768.18 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 258,245.32 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 317,430.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 311,917.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 2,800.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 24,490,741.93 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 26,916,004.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 228,910.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 44,057,291.55 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 14,793,346.90 บาท

งบบุคลากร จํานวน 15,451,774.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 11,932,035.65 บาท

งบลงทุน จํานวน 643,135.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,237,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 228,910.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 4,016,400.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 1,329,070.75 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบางเปา
อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 114,987.40 553,650.00 350,650.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

417,768.18 452,450.00 460,350.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 258,245.32 220,000.00 220,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

317,430.00 280,000.00 280,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 311,917.00 180,000.00 180,000.00

หมวดรายได้จากทุน 2,800.00 10,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,423,147.90 1,696,100.00 1,501,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 24,490,741.93 25,800,000.00 26,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

24,490,741.93 25,800,000.00 26,000,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,916,004.00 26,503,900.00 28,499,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

26,916,004.00 26,503,900.00 28,499,000.00

รวม 52,829,893.83 54,000,000.00 56,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบางเปา
อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 14,793,346.90 16,968,020.00 17,929,200.00

งบบุคลากร 15,451,774.00 18,317,730.00 20,193,400.00

งบดําเนินงาน 11,932,035.65 14,739,300.00 14,983,300.00

งบลงทุน 643,135.00 2,509,950.00 1,454,100.00

งบเงินอุดหนุน 1,237,000.00 1,445,000.00 1,440,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 44,057,291.55 54,000,000.00 56,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลบางเปา

อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลบางเปา
อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,874,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,397,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,492,000

แผนงานสาธารณสุข 4,663,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,796,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,283,300

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 928,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,517,000

แผนงานการเกษตร 90,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 17,929,200

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 56,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบางเปา

อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 17,929,200 17,929,200
    งบกลาง 17,929,200 17,929,200

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,310,500 790,000 2,779,600 114,500 9,994,600
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,340 0 0 0 2,848,340

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,462,160 790,000 2,779,600 114,500 7,146,260

งบดําเนินงาน 2,529,000 95,000 1,276,000 15,000 3,915,000
    ค่าตอบแทน 270,000 50,000 210,000 5,000 535,000

    ค่าใช้สอย 1,160,000 40,000 746,000 10,000 1,956,000

    ค่าวัสดุ 460,000 5,000 270,000 0 735,000

    ค่าสาธารณูปโภค 639,000 0 50,000 0 689,000

งบลงทุน 956,600 0 0 8,000 964,600
    ค่าครุภัณฑ์ 956,600 0 0 8,000 964,600

รวม 9,796,100 885,000 4,055,600 137,500 14,874,200

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 0 1,017,000 1,017,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,017,000 1,017,000

งบดําเนินงาน 20,000 323,000 343,000
    ค่าใช้สอย 20,000 142,000 162,000

    ค่าตอบแทน 0 50,000 50,000

    ค่าวัสดุ 0 131,000 131,000

งบลงทุน 0 37,000 37,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 37,000 37,000

รวม 20,000 1,377,000 1,397,000

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,299,000 2,208,000 3,507,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,299,000 2,208,000 3,507,000

งบดําเนินงาน 430,000 2,246,000 2,676,000
    ค่าตอบแทน 200,000 25,000 225,000

    ค่าใช้สอย 160,000 1,213,000 1,373,000

    ค่าวัสดุ 70,000 930,000 1,000,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 78,000 78,000

งบลงทุน 9,000 0 9,000
    ค่าครุภัณฑ์ 9,000 0 9,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,300,000 1,300,000
    เงินอุดหนุน 0 1,300,000 1,300,000

รวม 1,738,000 5,754,000 7,492,000

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 1,201,800 0 640,000 1,841,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,201,800 0 640,000 1,841,800

งบดําเนินงาน 955,500 1,176,000 550,000 2,681,500
    ค่าตอบแทน 130,000 216,000 50,000 396,000

    ค่าใช้สอย 439,000 955,000 252,000 1,646,000

    ค่าวัสดุ 385,000 5,000 170,000 560,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,500 0 78,000 79,500

งบเงินอุดหนุน 0 140,000 0 140,000
    เงินอุดหนุน 0 140,000 0 140,000

รวม 2,157,300 1,316,000 1,190,000 4,663,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000
    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

รวม 30,000 30,000

หน้า : 5/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 816,000 816,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 816,000 816,000

งบดําเนินงาน 980,000 980,000
    ค่าใช้สอย 975,000 975,000

    ค่าวัสดุ 5,000 5,000

รวม 1,796,000 1,796,000

หน้า : 6/10



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 830,000 830,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 830,000 830,000

งบดําเนินงาน 450,800 450,800
    ค่าตอบแทน 47,800 47,800

    ค่าใช้สอย 395,000 395,000

    ค่าวัสดุ 8,000 8,000

งบลงทุน 2,500 2,500
    ค่าครุภัณฑ์ 2,500 2,500

รวม 1,283,300 1,283,300

หน้า : 7/10



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 466,000 462,000 928,000
    ค่าใช้สอย 400,000 462,000 862,000

    ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000

    ค่าสาธารณูปโภค 46,000 0 46,000

รวม 466,000 462,000 928,000

หน้า : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 696,000 1,491,000 2,187,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 696,000 1,491,000 2,187,000

งบดําเนินงาน 569,000 2,320,000 2,889,000
    ค่าตอบแทน 141,000 160,000 301,000

    ค่าใช้สอย 55,000 1,530,000 1,585,000

    ค่าวัสดุ 70,000 630,000 700,000

    ค่าสาธารณูปโภค 303,000 0 303,000

งบลงทุน 0 441,000 441,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 27,000 27,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 414,000 414,000

รวม 1,265,000 4,252,000 5,517,000

หน้า : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 30,000 60,000 90,000
    ค่าใช้สอย 20,000 60,000 80,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

รวม 30,000 60,000 90,000

หน้า : 10/10





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบางเปา
อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 334,397.20 1,080.00 450.00 0.00 % 450.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 46,647.57 2,750.10 5,200.00 0.00 % 5,200.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 78,280.30 520,000.00 -42.31 % 300,000.00
     ภาษีปาย 22,838.00 32,877.00 28,000.00 60.71 % 45,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 403,882.77 114,987.40 553,650.00 350,650.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,765.40 1,619.90 1,700.00 0.00 % 1,700.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 326,160.00 328,360.00 320,000.00 0.00 % 320,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 93,100.00 53,100.00 90,000.00 0.00 % 90,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

130.00 230.00 200.00 0.00 % 200.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,250.00 3,988.28 2,250.00 11.11 % 2,500.00
     ค่าธรรมเนียมสําหรับสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,550.00 850.00 1,300.00 0.00 % 1,300.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 0.00 100.00 % 6,950.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 10,100.00 21,720.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,700.00 2,600.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าปรับการผิดสัญญา 5,594.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

5,100.00 4,300.00 3,900.00 0.00 % 3,900.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 460.00 1,000.00 600.00 116.67 % 1,300.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 448,909.40 417,768.18 452,450.00 460,350.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 203,504.92 258,245.32 220,000.00 0.00 % 220,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 203,504.92 258,245.32 220,000.00 220,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายได้จากประปา 266,200.00 317,430.00 280,000.00 0.00 % 280,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 266,200.00 317,430.00 280,000.00 280,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00 212,000.00 100,000.00 -50.00 % 50,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 78,486.00 99,917.00 80,000.00 62.50 % 130,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 78,486.00 311,917.00 180,000.00 180,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 2,800.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 2,800.00 10,000.00 10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 606,900.76 609,059.15 601,000.00 -0.17 % 600,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,461,197.87 9,718,942.52 10,500,000.00 0.00 % 10,500,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,015,425.39 3,956,826.29 4,002,000.00 1.45 % 4,060,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 108,371.31 109,263.33 110,000.00 0.00 % 110,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีสรรพสามิต 8,656,705.07 7,532,133.94 8,200,000.00 0.00 % 8,200,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 87,663.94 79,028.04 85,000.00 -17.65 % 70,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 76,274.44 66,900.66 77,000.00 -23.38 % 59,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,177,826.00 2,413,007.00 2,220,000.00 8.11 % 2,400,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ําบาดาล 1,520.00 5,581.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 26,191,884.78 24,490,741.93 25,800,000.00 26,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 25,516,891.00 26,916,004.00 26,503,900.00 7.53 % 28,499,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,516,891.00 26,916,004.00 26,503,900.00 28,499,000.00
รวมทุกหมวด 53,109,758.87 52,829,893.83 54,000,000.00 56,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบางเปา

อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 56,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 350,650 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 450 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 5,200 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีปาย จํานวน 45,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 460,350 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,700 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 320,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 90,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 200 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมสําหรับสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการตั้งรับรายการใหม่
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,300 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 6,950 บาท

ประมาณการตั้งรับรายการใหม่

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 3,900 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,300 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 220,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 220,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 280,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 280,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 180,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 130,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 26,000,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,500,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,060,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 110,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 8,200,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 59,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,400,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 28,499,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 28,499,000 บาท

รายการที่ 1.เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอน จํานวน 7,900,000 บาท
รายการที่ 2-12  จํานวน 20,599,000 บาท
2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
3. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
4. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.
5. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    - เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงิน
ประกันสังคมและสวัสดิการสําหรับข้าราชการครู ผดด. พนักงาน
จ้าง ผดด.
6. เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้อง
ถิ่น
     - ค่าจัดการเรียนการสอน
     - ค่าเครื่องแบบนักเรียน
     - ค่าหนังสือเรียน
     - ค่าอุปกรณ์การเรียน
     - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
7. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
8. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
9. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวย
เอดส์
10. เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
11. เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
12.เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าฯ
13. เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าปวยการสําหรับนักบริบาลท้อง
ถิ่น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 244,856 258,533 185,000 78.38 % 330,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,733 10,400 11,100 170.27 % 30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,536,000 11,018,400 11,413,400 14.43 % 13,060,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,386,400 2,456,800 2,510,200 15.53 % 2,900,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 182,500 190,000 185,500 29.38 % 240,000

เงินสํารองจาย 68,306 307,953.9 380,000 -47.37 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 825,100

คาชดใช้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 0 0 269,600 -100 % 0

คาชําระดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน 0 0 101,100 -100 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบางเปา
อําเภอกันตัง    จังหวัดตรัง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารงุสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

0 0 46,100 -6.07 % 43,300

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

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
บางเปา

190,000 225,000 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลบางเปา

0 0 225,000 11.11 % 250,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

243,169 276,260 825,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 13,912,964 14,793,346.9 16,202,000 17,929,200
รวมงบกลาง 13,912,964 14,793,346.9 16,202,000 17,929,200
รวมงบกลาง 13,912,964 14,793,346.9 16,202,000 17,929,200

รวมแผนงานงบกลาง 13,912,964 14,793,346.9 16,202,000 17,929,200
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 443,400 350,000 107.36 % 725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 38,000 90,000 100 % 180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 38,000 90,000 100 % 180,000
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 75,600 91,010 127.84 % 207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,281,600 1,243,486 1,134,539 37.08 % 1,555,220

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,966,320 1,838,486 1,755,549 2,848,340
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,076,300 2,158,500 2,204,500 -7.92 % 2,030,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

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

เงินประจําตําแหนง 126,000 126,000 126,000 0 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,297,976 1,193,580 1,333,160 -14.1 % 1,145,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 85,636 72,435 85,840 -10.3 % 77,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,669,912 3,634,515 3,833,500 3,462,160
รวมงบบุคลากร 5,636,232 5,473,001 5,589,049 6,310,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 623,000 -85.55 % 90,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 11,000 81.82 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 20,000
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาบ้าน 129,500 116,000 80,000 12.5 % 90,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 26,100 25,900 14,006 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 155,600 141,900 728,006 270,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 168,079.92 408,382.65 503,473 -64.25 % 180,000

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาด 96,000 98,700 108,000 0 % 108,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 33,000 33,000 36,000 0 % 36,000

คาใช้จายตัดเย็บผ้าคลุมเก้าอี้ 12,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการทําประกันภัยรถยนต์สวน
กลาง

0 0 6,083 -100 % 0

คาเบี้ยประกัน 0 0 0 100 % 30,000

คาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพรประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 26,970 25,255 30,000 66.67 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาชดใช้คาเสียหายหรือสินไหมทดแทน 0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 470,251.99 270,957.4 171,267 -29.93 % 120,000
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คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 406,734 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 120,000

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 38,264 39,892 12,639 295.6 % 50,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมูบ้าน 
ประชาคมตําบลและแผนชุมชน

0 0 100 -100 % 0

โครงการปองกันการทุจริต ปลูกจิตสํานึก 
คานิยม คุณธรรมจริยธรรม

9,932 0 0 100 % 10,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 4,546 2,752 0 100 % 5,000

โครงการศีลธรรมนําสูความสําเร็จในการทํา
งาน

0 0 0 100 % 11,000

โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมหลักสูตร
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

120,700 0 140,000 -64.29 % 50,000

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
ความโปรงใส-ไมโกง

9,982 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาเครือขายชุมชนเข้ม
แข็งอยางยั่งยืน

433,725 526,575 0 0 % 0

โครงการอินเตอร์เน็ต Free-WiFi เทศบาล
ตําบลบางเปา

0 0 0 100 % 60,000

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 0 4,448 10,000 100 % 20,000
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อบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
บางเปาและนายกเทศมนตรีตําบลบางเปา

0 0 32,477 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 147,802.94 92,749 145,000 17.24 % 170,000

รวมค่าใช้สอย 1,571,253.85 1,502,711.05 1,601,773 1,160,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 178,639 177,365.9 164,674 -51.42 % 80,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 7,960 18,425 17,493 -42.83 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 36,245 30,000 24,500 22.45 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 2,645 278.07 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 13,400 7,400 9,800 410.2 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 155,047.8 141,392.77 200,000 0 % 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,506 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 94,890 85,384.9 83,980 -52.37 % 40,000

วัสดุอื่น 6,525 3,860 8,465 18.13 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 496,212.8 463,828.57 511,557 460,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 383,490.9 382,391.84 327,746 9.84 % 360,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 33,671.16 34,368.69 33,634 63.53 % 55,000
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คาบริการโทรศัพท์ 10,060.14 8,025 5,090 194.7 % 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 1,347 3,420.69 3,994 125.34 % 9,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 64,981.1 73,970.2 100,000 100 % 200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 493,550.3 502,176.42 470,464 639,000
รวมงบดําเนินงาน 2,716,616.95 2,610,616.04 3,311,800 2,529,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานพนักพิงต่ํา 3,000 2,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ 0 0 35,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สํานักงาน 2,350 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องโทรสาร 12,900 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 32,400 -35.19 % 21,000

จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง 0 0 12,500 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน (แบบเหล็ก) 5,400 4,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 0 0 54,700 -100 % 0

คาจัดซื้อรถยนต์ 0 0 0 100 % 854,000

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องเลนซีดี 3,000 0 0 0 % 0
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คาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องบันทึก
ภาพกล้องวงจรปิด (DVR)

0 0 14,000 -100 % 0

คาจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องเสียงห้องประ
ชุุม

0 0 120,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 39,490 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโทรทัศน์ 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อคูลเลอร์น้ําเย็น 4,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องกดน้ํา 0 0 5,500 -100 % 0

คาจัดซื้อถังต้มน้ําร้อนไฟฟา 3,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้ออางล้างมือ 0 6,480 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 44,000 0 % 44,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 21,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 0 9,000 4,300 134.88 % 10,100

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 0 11,700 5,000 50 % 7,500

คาจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

1,400 0 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาใช้จายในการบํารุงรักษา ซอมแซม และ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

0 0 20,000 0 % 20,000

คาตอเติมพวงข้างรถจักรยานยนต์ 0 0 19,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 74,540 56,480 378,400 956,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

กอสร้างปายสํานักงานเทศบาลตําบลบาง
เปา

0 0 398,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 398,000 0
รวมงบลงทุน 74,540 56,480 776,400 956,600

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาใช้จายในการจ้างที่ปรึกษา 0 0 20,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 20,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 20,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 8,427,388.95 8,140,097.04 9,697,249 9,796,100
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 460,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 330,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 790,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 790,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 8,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 95,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 885,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 919,140 1,205,478 1,331,700 21.27 % 1,615,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 35,386 25,780 56.87 % 40,440

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

คาจ้างลูกจ้างประจํา 234,780 246,240 261,680 22.3 % 320,040

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 529,320 577,899 628,120 12.35 % 705,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 38,100 36,218 45,000 25.33 % 56,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,763,340 2,143,221 2,334,280 2,779,600
รวมงบบุคลากร 1,763,340 2,143,221 2,334,280 2,779,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

614,700 762,600 160,000 -68.75 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 22,080 0 100 % 20,000

คาเชาบ้าน 36,000 0 0 100 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 650,700 784,680 160,000 210,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 229,736 309,858 30,000 100 % 60,000

คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ 0 0 138,000 0 % 138,000

คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัสดุ 0 0 138,000 0 % 138,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 36,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,690 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 106,122 147,928 84,628 -17.29 % 70,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะ
เบียทรัพย์สิน

240,390 155,088 200,000 0 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 17,709 35,555 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 596,647 648,429 676,628 746,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 119,446 106,520.15 150,000 -20 % 120,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 6,500 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 13,870.81 11,582.71 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 96,640 94,550 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 229,956.81 219,152.86 300,000 270,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 2,006 27,595 10,000 200 % 30,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 9,630 9,348.7 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 11,636 36,943.7 30,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 1,488,939.81 1,689,205.56 1,166,628 1,276,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงต่ํา 0 0 12,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 11,800 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเหล็ก 5,400 0 12,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเหล็ก พร้อมเก้าอี้
พนักพิงต่ํา

0 18,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 55,000 0 54,700 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 28,900 52,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 0 0 8,900 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 0 0 17,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0 5,590 11,600 -100 % 0

คาจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์  (Smart Card Reader)  

700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 61,100 52,490 180,000 0
รวมงบลงทุน 61,100 52,490 180,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 3,313,379.81 3,884,916.56 3,680,908 4,055,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 114,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 114,500
รวมงบบุคลากร 0 0 0 114,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 0 100 % 3,000

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 5,000

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

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 137,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,740,768.76 12,025,013.6 13,378,157 14,874,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 91,620 0 200,670 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

1,710 0 14,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 668,160 642,720 554,978 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,255 48,000 52,730 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 809,745 690,720 822,378 0
รวมงบบุคลากร 809,745 690,720 822,378 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 10,000 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 10,000 0 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 3,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 67,868 98,980 243,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 67,868 98,980 246,000 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 15,900 8,400 26,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 22,480 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 38,380 8,400 26,000 0
รวมงบดําเนินงาน 116,248 107,380 272,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานกระจก 5,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

คาจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผานเครื่อขาย
พร้อมติดตั้ง (Network Video Recorder) 

30,140 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV)    0 0 6,700 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเตียงพร้อมที่นอน 0 0 12,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโทรทัศน์  แอล อีดี (LED TV) 0 0 1,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,040 0 28,100 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ติดตั้งกระจกโค้งจราจร 0 0 50,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  09:01 หน้า : 18/63



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

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงประตูและกําแพงอาคารปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

0 99,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 99,000 50,000 0
รวมงบลงทุน 36,040 99,000 78,100 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 962,033 897,100 1,172,478 20,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 220,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 12,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 710,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 75,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,017,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,017,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

21,000 12,000 18,900 58.73 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 21,000 12,000 18,900 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 2,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลบางเปา

0 0 125,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการปองกัน
และระงับอัคตีภัยเบื้องต้นแกนักเรียนในเขต
พื้นที่ อบต.บางเปา

17,302 0 0 0 % 0

ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 17,302 0 125,000 142,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 112,200 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 48,560 0 0 100 % 16,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 160,760 0 0 131,000
รวมงบดําเนินงาน 199,062 12,000 143,900 323,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 0 0 0 100 % 37,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 37,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 37,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 199,062 12,000 143,900 1,377,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,161,095 909,100 1,316,378 1,397,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 479,270 372,780 750,270 10.89 % 832,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 340,440 349,800 363,000 11.02 % 403,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 873,710 776,580 1,167,270 1,299,000
รวมงบบุคลากร 873,710 776,580 1,167,270 1,299,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 46,000 -34.78 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 70,800 60,000 127,255 17.87 % 150,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,143.25 7,528.5 9,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 74,943.25 67,528.5 182,255 200,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 66,700 4,955 432 9,159.26 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 36,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 3,000 233.33 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 65,722 53,341 149,866 -66.64 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,300 2,835 6,000 66.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 134,722 61,131 195,298 160,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,975 50,000 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 29,840 25,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 2,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 37,770 40,000 30,000 0 % 30,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 112,745 119,840 87,000 70,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 20,208.56 20,335.55 0 0 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 6,047.64 5,659.26 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 26,256.2 25,994.81 0 0
รวมงบดําเนินงาน 348,666.45 274,494.31 464,553 430,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงต่ํา 0 5,800 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน (แบบไม้) 0 6,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

คาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย 0 0 7,350 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 0 0 0 100 % 9,000

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 0 0 5,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 11,800 35,150 9,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างเสาธงหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านควนทองสีห์

0 0 63,574 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 63,574 0
รวมงบลงทุน 0 11,800 98,724 9,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,222,376.45 1,062,874.31 1,730,547 1,738,000
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,314,900 1,393,320 1,483,000 8.36 % 1,607,000

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000 119,000 5.88 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 414,120 426,480 441,000 4.99 % 463,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,720 16,465 20,000 -40 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,795,740 1,878,265 2,063,000 2,208,000
รวมงบบุคลากร 1,795,740 1,878,265 2,063,000 2,208,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 26,200 10,000 28,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 26,200 10,000 28,800 25,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

1,180,150 1,106,790 986,500 20.93 % 1,193,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,400 5,000 87,000 -77.01 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,183,550 1,111,790 1,073,500 1,213,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 925,000

คาอาหารเสริม (นม) 496,888.52 402,922.4 828,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 496,888.52 402,922.4 828,000 930,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 0 0 33,000 9.09 % 36,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 5,500 81.82 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 2,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 14,000 114.29 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 52,500 78,000
รวมงบดําเนินงาน 1,706,638.52 1,524,712.4 1,982,800 2,246,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อชั้นวางหนังสือนิทาน 0 4,400 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะหน้าขาวพร้อมม้านั่งยาว 0 49,500 0 0 % 0
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จัดซื้อพัดลมติดฝาผนังพร้อมติดตั้ง 0 21,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาติดตั้งกล้องวงจรปิด 0 0 39,568 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 74,900 39,568 0
รวมงบลงทุน 0 74,900 39,568 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 1,014,000 1,097,000 1,156,560 12.4 % 1,300,000

รวมเงินอุดหนุน 1,014,000 1,097,000 1,156,560 1,300,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,014,000 1,097,000 1,156,560 1,300,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,516,378.52 4,574,877.4 5,241,928 5,754,000
รวมแผนงานการศึกษา 5,738,754.97 5,637,751.71 6,972,475 7,492,000

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 961,140 1,133,469 1,223,360 -27.27 % 889,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 17,693 13,340 124.89 % 30,000
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เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 910,362 926,211 864,340 -75.01 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 90,900 81,179 85,000 -71.76 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,004,402 2,200,552 2,228,040 1,201,800
รวมงบบุคลากร 2,004,402 2,200,552 2,228,040 1,201,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 137,750 -63.7 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 17,520 16,320 27,000 85.19 % 50,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 29,800 29,800 4,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 47,320 46,120 169,550 130,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,352,519 432,625.75 11,041 352.86 % 50,000

คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานขับรถบรรทุก
ขยะ

0 0 112,950 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนงานทั่วไป 0 0 0 100 % 108,000
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คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนงานประจํา
รถขยะ

0 0 14,400 -100 % 0

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 100 % 36,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,925 0 575 769.57 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

การบริหารจัดการขยะโดยใช้หลัก 3R 
ตามนโยบาย "จังหวัดสะอาด"

0 838,846.5 1,033,790 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 36,238 75,348.6 55,663 -64.07 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการบางเปาเฝาระวังปองกันและควบ
คุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19)

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 39,400 0 21,679 -100 % 0

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 717,736.61 725,634 740,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

37,500 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้โรคเอดส์ 30,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 128,782.7 283,899.81 245,011 -18.37 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 2,344,101.31 2,356,354.66 2,250,109 439,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 39,373 39,013 30,000 33.33 % 40,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 117,450 8,500 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 47,632 32,650 24,370 105.17 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 217,211.14 191,822.56 246,425 -6.67 % 230,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุการเกษตร 4,305 3,000 770 1,198.7 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000 10,000 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,020 11,600 5,000 300 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 449,991.14 296,585.56 326,565 385,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 1,500

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 1,500
รวมงบดําเนินงาน 2,841,412.45 2,699,060.22 2,746,224 955,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องพนละอองฝอย 0 0 22,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 22,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 0 0 5,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 49,800 0
รวมงบลงทุน 0 0 49,800 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 4,845,814.45 4,899,612.22 5,024,064 2,157,300
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 15,000 68,100 217.18 % 216,000

รวมค่าตอบแทน 0 15,000 68,100 216,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ควบคุมและปองกันโรคติดตอ 0 0 0 100 % 40,000
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตร
จารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี

0 52,940 53,443 40.34 % 75,000

บางเปาเฝาระวังปองกันและควบคุมการ
ระบาดของโรค  Covid -19

0 0 0 100 % 100,000

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0 0 100 % 740,000

รวมค่าใช้สอย 0 52,940 53,443 955,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 67,940 121,543 1,176,000

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการการควบคุมโรคมาลาเรียของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ขับ
เคลื่อนตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)

0 53,000 53,000 -100 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ขับ
เคลื่อนตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)

0 20,100 20,100 0 % 20,100

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  หมูที่ 2  บ้านเกาะปอม (ขับ
เคลื่อนตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)

5,600 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  หมูที่ 3 บ้านตลาดใหม (ขับ
เคลื่อนตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)

6,700 0 0 0 % 0
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  หมูที่ 5 บ้านป่าเตียว (ขับเคลื่อน
ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข)

5,600 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  หมูที่ 7 บ้านทาเรือ (ขับเคลื่อน
ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข)

6,700 0 0 0 % 0

โครงการปลูกพืชสมุนไพรตามแนวพระราช
ดําริ  หมูที่ 1 บ้านชายวัด (ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข)

8,800 0 0 0 % 0

โครงการปลูกพืชสมุนไพรตามแนวพระราช
ดําริ  หมูที่ 5 บ้านป่าเตียว (ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข)

8,800 0 0 0 % 0

โครงการปลูกพืชสมุนไพรตามแนวพระราช
ดําริ  หมูที่ 6 บ้านควนทองสีห์ (ขับเคลื่อน
ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข)

8,800 0 0 0 % 0

โครงการปลูกพืชสมุนไพรตามแนวพระราช
ดําริ หมูที่ 2  บ้านเกาะปอม (ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข)

8,800 0 0 0 % 0

โครงการปลูกพืชสมุนไพรตามแนวพระราช
ดําริ หมูที่ 4 บ้านแหลมมวง (ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข)

8,800 0 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (ขับเคลื่อนตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข)

0 40,100 40,100 32.92 % 53,300

โครงการสงเสริมภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมูที่ 2 บ้าน
เกาะปอม (ขับเคลื่อนตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข)

5,600 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมูที่ 5 บ้านป่า
เตียว (ขับเคลื่อนตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข)

5,600 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมูที่ 1 บ้านชายวัด 
(ขับเคลื่อนตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)

5,600 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมูที่ 3  บ้านตลาด
ใหม (ขับเคลื่อนตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข)

6,650 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  09:01 หน้า : 35/63



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

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมูที่ 6 บ้านควนทอง
สีห์ (ขับเคลื่อนตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข)

5,600 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม (ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข)

0 13,400 13,400 222.39 % 43,200

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 4 บ้านแหลมมวง 
(ขับเคลื่อนตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)

5,600 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 7 บ้านทาเรือ 
(ขับเคลื่อนตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)

6,650 0 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์  หมูที่ 1 บ้านชายวัด (ขับเคลื่อน
ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข)

5,600 0 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์  หมูที่ 4 บ้านแหลมมวง  (ขับ
เคลื่อนตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)

5,600 0 0 0 % 0
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โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์  หมูที่ 6 บ้านควนทองสีห์ (ขับ
เคลื่อนตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)

5,600 0 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์  หมูที่ 7 บ้านทาเรือ (ขับเคลื่อน
ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข)

6,650 0 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์  หมูที่3  บ้านตลาดใหม (ขับ
เคลื่อนตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)

6,650 0 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์ (ขับเคลื่อนตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข)

0 13,400 13,400 74.63 % 23,400

รวมเงินอุดหนุน 140,000 140,000 140,000 140,000
รวมงบเงินอุดหนุน 140,000 140,000 140,000 140,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 140,000 207,940 261,543 1,316,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 610,000
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เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 640,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 640,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตําแหนงผู้ชวยเหลือคน
ไข้

0 0 205,500 -47.45 % 108,000

จ้างเหมาบริการผู้ชวยเจ้าพนักงานสาธารณ
สุข

0 0 112,340 28.18 % 144,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 317,840 252,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,977 8,000 20,000 50 % 30,000
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วัสดุงานบ้านงานครัว 19,980 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 49,985 58,216.34 87,666 14.07 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,400 0 16,600 20.48 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 100,342 66,216.34 144,266 170,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 0 0 45,486 31.91 % 60,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 3,864 55.28 % 6,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 2,400 25 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 8,400 7.14 % 9,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 60,150 78,000
รวมงบดําเนินงาน 100,342 66,216.34 522,256 550,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็ก 0 2,450 0 0 % 0

คาจัดซื้อฉากกั้นห้องแบบพับ 0 5,390 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานกระจก 0 11,000 0 0 % 0

ตู้เก็บแฟม 40 ชอง 0 13,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อคูลเลอร์น้ํา 0 3,000 0 0 % 0
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คาจัดซื้อซิงค์ล้างจาน 0 2,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 22,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0 0 5,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 37,340 27,800 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 0 0 95,300 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 95,300 0
รวมงบลงทุน 0 37,340 123,100 0

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 100,342 103,556.34 645,356 1,190,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 5,086,156.45 5,211,108.56 5,930,963 4,663,300
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนด้านการสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 30,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 301,800 313,920 331,400 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 17,040 9,795 1,620 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 318,840 323,715 333,020 0
รวมงบบุคลากร 318,840 323,715 333,020 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 318,840 323,715 333,020 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายการจ้างเหมาระบบไฟฟา 0 0 233,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 233,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 230,859 299,760 152,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 230,859 299,760 152,000 0
รวมงบดําเนินงาน 230,859 299,760 385,000 0
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางสาธารณะ 
สายแหลมมวง - ควนทองสีห์

0 0 1,200,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 1,200,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 1,200,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ สายเกาะปอม  
หมูที่ 2 (ถนนลูกรังที่ตัดใหม)

139,860.94 0 0 0 % 0

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ สายบ้านนางเสริม 
(หลังโรงแรมธนอินน์)

52,269.3 0 0 0 % 0

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ สายหมูบ้านวัง
ทอง ซอย 12 (ถนนคอนกรีตที่จะสร้างใหม)

18,478.35 0 0 0 % 0

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะบริเวณสายในพรุ 
หมูที่ 6

54,852.9 0 0 0 % 0

ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา สายสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียม หมูที่ 6

0 0 105,000 -100 % 0
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ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ําและ
ไฟฟาสาธารณะถนนซอยโรงพระ หมูที่ 6

13,457.72 0 0 0 % 0

ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ําและ
ไฟฟาสาธารณะถนนสายใต้สะพานข้ามทาง
รถไฟ หมูที่ 2

32,444.53 0 0 0 % 0

ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ําและ
ไฟฟาสาธารณะถนนสายบ้านตก (ซอยบ้าน
นายเอี้ยง) หมูที่ 2

50,368.02 0 0 0 % 0

ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ําและ
ไฟฟาสาธารณะถนนสายประชาอุทิศ หมูที่ 
1 ตอเขต หมูที่ 7 

224,217.85 0 0 0 % 0

ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ําและ
ไฟฟาสาธารณะถนนสายยายขวด หมูที่ 5

37,234 0 0 0 % 0

ปรับปรุงและย้ายแนวระบบจําหนายไฟฟา
แรงต่ํา บริเวณถนนสายควนทองสีห์-ชาย
คลอง หมูที่ 6

43,144.93 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 666,328.54 0 105,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 666,328.54 0 105,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 897,187.54 299,760 1,690,000 0
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 744,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 816,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 816,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติขับรถบรรทุกขยะ 0 0 0 100 % 120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

การบริหารจัดการขยะโดยใช้หลัก 3R 
ตามนโยบาย "จังหวัดสะอาด"

0 0 0 100 % 800,000

การบริหารจัดการขยะบ้านชายวัด 0 0 0 100 % 55,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 975,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 980,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 1,796,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,216,027.54 623,475 2,023,020 1,796,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 30,120 192,360 208,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 252,720 262,920 277,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 282,840 455,280 485,000 0
รวมงบบุคลากร 282,840 455,280 485,000 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 5,000 30,000 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 5,000 30,000 30,000 0
รวมงบดําเนินงาน 5,000 30,000 30,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 287,840 485,280 515,000 0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 530,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 300,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 830,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 830,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 47,800
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการครอบครัวอบอุนสูชุมชนเข้มแข็ง 40,000 0 0 100 % 40,000

โครงการคายเด็กเยาวชนและครอบครัว 29,932 0 1,000 3,400 % 35,000

โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมูบ้าน 
ประชาคมตําบลและแผนชุมชน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง

19,870 12,000 0 0 % 0

โครงการชวยเหลือประชาชนด้านการสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

0 400,155 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและสงเสริมอาชีพในท้อง
ถิ่น

20,000 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ 14,800 0 0 100 % 15,000

โครงการรณรงค์ปองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

19,950 0 0 100 % 20,000
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โครงการสงเสริมพัฒนาเครือขายชุมชนเข้ม
แข็งอยางยั่งยืน

0 0 0 100 % 100,000

โครงการสงเสริมและถายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

29,500 0 0 0 % 0

โครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้มให้แกผู้สูง
อายุ

99,950 0 0 100 % 100,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 14,845 0 0 % 0

โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุม
สตรี

19,932 19,575 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 293,934 446,575 21,000 395,000
ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 8,000
รวมงบดําเนินงาน 293,934 446,575 21,000 450,800
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 2,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 2,500

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 293,934 446,575 21,000 1,283,300
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 581,774 931,855 536,000 1,283,300

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 109,700 65,602 -54.27 % 30,000

ค้าจ้างเหมาผู้ชวยนักพัฒนาการกีฬา 0 0 120,000 0 % 120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาบางเปาคัพ 123,666 0 0 100 % 130,000
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โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการเขงขัน
กีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ฟุตบอลลอยกระทงคัพ

90,000 96,306 0 100 % 50,000

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
มหกรรมกีฬาท้องถิ่น "พระยารัษฎาเกมส์"

99,587 44,000 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 313,253 250,006 185,602 400,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 12,000 66.67 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 12,000 20,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 0 0 1,000 3,500 % 36,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 1,000 46,000
รวมงบดําเนินงาน 313,253 250,006 198,602 466,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อม้านั่งยาวขาเหล็ก 0 0 12,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 12,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 12,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 313,253 250,006 210,602 466,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 31,200 0 0 % 0

คาจ้างเหมาครูสอนศาสนาอิสลาม 0 0 72,000 0 % 72,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 99,493 99,102 4,398 2,173.76 % 100,000

โครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองควน
ทองสีห์

17,737 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก
เด็กและเยาวชน

11,332 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง 179,970 298,829 150,000 0 % 150,000
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โครงการสงเสริมและถายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

โครงการหลอเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้า
พรรษา

59,778 0 0 100 % 40,000

โครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม 8,472 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 376,782 429,131 226,398 462,000
รวมงบดําเนินงาน 376,782 429,131 226,398 462,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ตอเติมอาคารบริเวณศาลหลักเมืองควนทอง
สีห์

0 79,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 79,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 79,000 0 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 376,782 508,131 226,398 462,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 690,035 758,137 437,000 928,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 787,579 914,280 972,200 -52.17 % 465,000
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เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 532,680 554,160 583,840 -67.63 % 189,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,362,259 1,510,440 1,598,040 696,000
รวมงบบุคลากร 1,362,259 1,510,440 1,598,040 696,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 230,000 -82.61 % 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 108,300 132,000 146,000 -54.79 % 66,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,195 20,402.5 22,505 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 117,495 152,402.5 398,505 141,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 138,860 177,429.42 298,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการติดตั้งซอมแซมบํารุง
รักษาระบบประปา

0 0 124,850 -100 % 0

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 33,000 0 0 % 0
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คาใช้จายการจ้างเหมาระบบประปา 83,500 156,280 0 0 % 0

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานขับรถบรรทุกหก
ล้อ

0 0 100,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 44,608 44,652 10,000 50 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000

ตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภค บริโภค 0 12,600 7,000 -100 % 0

ประเมินผลผังเมืองรวมเมืองกันตัง 0 0 1,175 325.53 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 324,113 298,297 246,470 -91.89 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 591,081 722,258.42 787,495 55,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,990 30,000 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 177,840 154,022.6 128,655 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 22,200 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 53,872.05 64,367.92 100,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,900 29,900 30,000 0 % 30,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 282,602.05 300,490.52 288,655 70,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา 257,190.66 247,807.34 249,862 20.07 % 300,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 257,190.66 247,807.34 249,862 303,000
รวมงบดําเนินงาน 1,248,368.71 1,422,958.78 1,724,517 569,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 0 11,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําไฟฟาชนิดมอเตอร์จุม
ใต้น้ําพร้อมอุปกรณ์

0 29,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ 0 0 2,000,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 0 22,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 0 0 11,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 40,500 2,033,600 0
รวมงบลงทุน 0 40,500 2,033,600 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,610,627.71 2,973,898.78 5,356,157 1,265,000
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งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 700,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 791,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,491,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,491,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 90,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 160,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 300,000
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คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานขับรถบรรทุก 
6 ล้อ

0 0 0 100 % 120,000

คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานระบบประปา 0 0 0 100 % 120,000

คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ 0 0 0 100 % 200,000

คาตรวจสอบคุุณภาพน้ําอุปโภค บริโภค 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ระบบ
ประปา)

0 0 0 100 % 200,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ระบบไฟฟา) 0 0 0 100 % 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 350,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,530,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 100 % 250,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 250,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 630,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 2,320,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

คาจัดซื้อเครืุ่องตัดถนน 0 59,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 0 0 0 100 % 10,000

คาจัดซื้อสแกนเนอร์ 0 0 0 100 % 17,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 59,500 0 27,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการตอเติมอาคารเครื่องจักรกล 0 0 0 100 % 314,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนน คสล. พร้อมงานระบายน้ํา 
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมุที่ 6

0 0 1,060,000 -100 % 0

กอสร้างห้องน้ําพร้อมห้องเก็บอุปกรณ์ที่
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม เทศบาลตําบลบาง
เปา หมูที่ 6

0 0 485,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างคูระบายน้ํา สายควนทอง
สีห์-โคกเมรุ หมูที่ 6

424,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างคูระบายน้ํา สายแหลมมวง 
ซอย 6 หมูที่ 4

385,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายเกาะปอม 
ซอย 2 (ตอเนื่อง) หมูที่ 2

130,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายคลองพงษ์ 
ซอย 1 หมูที่ 3

415,000 0 0 0 % 0

โครงการบุกเบิกถนนสายในบ้าน ซอย 2 
หมูที่ 7

169,607 0 0 0 % 0

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา k)

0 0 148,000 -100 % 0

วางทอระบายน้ําพร้อมวางบอพัก ถนนสาย
บ้านชายวัด (ชวงบ้านนายเอี้ยง) หมูที่ 1

0 0 152,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 0 100 % 100,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก

191,940 132,125 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,715,547 132,125 1,845,000 414,000
รวมงบลงทุน 1,715,547 191,625 1,845,000 441,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

ขยายเขตจําแหนายน้ําประปาสวนภูมิภาค
สายบ้านจาบล หมูที่ 5

431,048 0 0 0 % 0

ขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปาสวน
ภูมิภาค สายเกาะปอม หมูที่ 2

80,000 0 0 0 % 0

ขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปาสวน
ภูมิภาค สายบ้านนายเลียบ หมูที่ 5

152,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 663,048 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 663,048 0 0 0

รวมงานก่อสร้าง 2,378,595 191,625 1,845,000 4,252,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,989,222.71 3,165,523.78 7,201,157 5,517,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชุมชนพอเพียง เกษตรยั่งยืน 19,832 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 19,832 0 0 20,000

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  09:01 หน้า : 61/63



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

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร 1,040 1,980 2,850 250.88 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 1,040 1,980 2,850 10,000
รวมงบดําเนินงาน 20,872 1,980 2,850 30,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 20,872 1,980 2,850 30,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทาง 0 0 0 100 % 30,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 0 0 100 % 30,000

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

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 60,000
รวมแผนงานการเกษตร 20,872 1,980 2,850 90,000

รวมทุกแผนงาน 45,137,670.43 44,057,291.55 54,000,000 56,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบางเป้า

อําเภอกันตัง   จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 56,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 17,929,200 บาท
งบกลาง รวม 17,929,200 บาท

งบกลาง รวม 17,929,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง อัตรา
ร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เป็น
ไปตามระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533   หนังสือสํานัก
งาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวัน
ที่  22  มกราคม  2557  เรื่อง  การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง   หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต.  ด่วนที่
สุด  ที่  มท  0809.5/ว 81  ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2557  เรื่อง  ประกาศ ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบ
ต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี  ในอัตราร้อย
ละ 0.2  ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561  และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ ว 4172  ลงวัน
ที่  24  ธันวาคม  2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,060,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และข้อมูล
จํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐาน
ข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ
. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวัน
ที่  6  กรกฎาคม  2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการแก่บุคคลที่มีสิทธิตามประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 และข้อมูลจํานวนคนพิการที่ได้บันทึกใน
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ผู้ป่วยเอดส์แก่บุคคลที่มีสิทธิตามประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565  และข้อมูลจํานวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้บันทึกใน
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เงินสํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย  น้ําป่าไหลหลาก  แผ่นดินถล่ม  ภัยแล้ง  ภัย
หนาว  วาตภัย  อัคคีภัย  ไฟป่าและหมอกควัน เป็นต้น  เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารงุสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 43,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยเป็นราย
ปี  อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก (0.00167)  ของราย
รับจริงปีที่ผ่านมาแล้วสองปี  ยกเว้นเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภท  แต่ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่น
บาท   เมื่อคํานวณรายรับปี 2563  แล้ว  ค่าบํารุงสมาคมฯ  เป็น
เงิน   43,276.20  บาท  ขอตั้งจ่าย  43,300  บาท  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555  ข้อบังคับสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556    
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 825,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คํานวณจาก
ประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2565 โดยไม่ต้องนํารายรับประเภทพันธบัตร เงิน
กู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ  ให้คํานวณใน
อัตราร้อยละ 3  เป็นเงิน 825,030 บาท แต่ตั้งจ่าย
ไว้ 825,100  บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.5/ว6038  ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง กฎ
กระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณการ
รายจ่ายประจําปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  และกฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธี
การรับบําเหน็จดํารงชีพ (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2563  ประกอบกับกฎ
กระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณราย
จ่ายประจําปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบางเป้า  เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561  และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2  พ.ศ. 2563   หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 4295  ลงวัน
ที่  3  สิงหาคม  2560  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด  ที่ มท0891.4/ว 2502  ลงวันที่  20  สิงหาคม  2553
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบางเป้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
บางเป้า  ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของค่าบริการสาธารณ
สุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน  พ.ศ. 2561  และที่แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2  พ.ศ. 2563  และประกาศคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ
. 2561                       

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,796,100 บาท

งบบุคลากร รวม 6,310,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,340 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี   ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  ดังนี้
- เงินเดือนนายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ  28,800  บาท  เป็น
เงิน  345,600  บาท  
- เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 15,840
 บาท/คน จํานวน 2 คน เป็นเงิน380,160 บาท
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ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี /รอง
นายกเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  ดังนี้
- ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี  อัตราเดือน
ละ  6,000  บาท   ตั้งไว้  72,000  บาท
- ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 4,500 บาท/คน   จํานวน 2 คน   ตั้งไว้108,000  บาท

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายกเทศมนตรี /รอง
นายกเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  ดังนี้
- ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี  อัตราเดือน
ละ  6,000  บาท   ตั้งไว้  72,000  บาท
- ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 4,500 บาท/คน   จํานวน 2 คน   ตั้งไว้ 108,000  บาท
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  ดังนี้
- ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ  10,080
  บาท  ตั้งไว้  120,960  บาท
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 7,200
  บาท  ตั้งไว้86,400บาท

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,555,220 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  ดังนี้
- ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,840
 บาท  ตั้งไว้  190,100  บาท
- ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 12,960
 บาท ตั้งไว้  155,520  บาท
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 10,080
 บาท จํานวน 10 คน ตั้งไว้ 1,209,600  บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,462,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,030,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับ
กลาง)  ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับต้น)  ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตําแหน่งนิติกร  ตําแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ตามสิทธิ ระเบียบ ข้อ
กฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ ก.ท.กําหนด ในตําแหน่งปลัด
เทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งใน ตําแหน่งปลัดเทศบาล (นัก
บริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)  หรือตําแหน่งอื่นๆที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่ง
การ หรือ ก.ท.กําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,145,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง  
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2
 อัตรา  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  และตําแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ (รถส่วนกลาง)
2. พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหน่งยาม  ตําแหน่งนักการ  และ
ตําแหน่งคนงานทั่วไป 2 อัตรา
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 77,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามสิทธิ ระเบียบ ข้อ
กฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ ก.ท.กําหนด 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1
 อัตรา ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  และตําแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ (รถส่วนกลาง)
2. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งยาม  ตําแหน่งนักการ และ
ตําแหน่งคนงานทั่วไป 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,529,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 270,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ จํานวน 50,000บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวง
การคลัง    ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่  6  กันยายน 2561
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย  จํานวน  20,000  บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ. 2536
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิด  จํานวน  20,000  บาท เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 38  ลงวันที่  28
  เมษายน  2558  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการ
สามัญ  คณะกรรมการวิสามัญ  และ   คณะกรรมการสามัญ
ประจําเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554      

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าผ่อนชําระเงินกู้ของพนักงาน
เทศบาลเท่าที่จ่ายจริงและไม่เกินสิทธิ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลเท่าที่
จ่ายจริงและไม่เกินสิทธิ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 1,160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาด จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาด (อาคาร
ใหม่) จํานวน 1 คน  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22  มีนาคม  2564
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ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง ปริมาณ
การถ่ายเอกสารขั้นต่ํา 10,000 แผ่น/เดือน  แผ่นที่ 10,001 ขึ้น
ไป ค่าบริการแผ่นละ 0.32 บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22  มีนาคม  2564

ค่าเบี้ยประกัน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินของเทศบาล เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกัน
ภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของ
เทศบาล  เป็นไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
เย็บเอกสารหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยก
เว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ (ยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร)  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาที่
มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ยกเว้นค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและ
เครื่องโทรศัพท์ภายใน  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ  เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม  2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์
เอกสาร ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง รวมทั้งค่า
บริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน  ตรวจงาน  เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน   และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล รวมถึง เพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม และค่าบริการอื่นๆซึ่งจําเป็นต้องจ่าย
ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะ
กรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น  การประชุมคณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการ คณะทํางานต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือ
คําสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทนของเทศบาล 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมการใช้สนามบิน ฯลฯสําหรับผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สําหรับผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ  การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ เช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยในพื้นที่เทศบาลตําบลบางเป้า ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 81 ข้อ 1

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงาน
วัน เทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด  ค่าดอกไม้ ค่าธูปเทียน
ใน พิธีทางศาสนา ค่าภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์  ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทน  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
เกียรติบัตร  ค่าใช้จ่ายส่งเสริมยกย่องบุคคลในหน่วยงานและค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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โครงการป้องกันการทุจริต ปลูกจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันการทุจริต ปลูก
จิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่า
เอกสาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 85 ข้อ 7

โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันท้องถิ่นไทย  เช่น การจัด
งาน การจัดนิทรรศการ การบําเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 84 ข้อ 5

โครงการศีลธรรมนําสู่ความสําเร็จในการทํางาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมศีลธรรมนําสู่ความ
สําเร็จในการทํางาน เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าของที่
ระลึกในการดูงาน  ค่ากระเป๋าบรรจุเอกสาร  ค่าป้ายโครงการ ค่า
เอกสาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 86 ข้อ 11
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โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมหลัก
สูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าของที่ระลึกในการดูงาน  ค่ากระเป๋าบรรจุ
เอกสาร  ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 84 ข้อ 6

โครงการอินเตอร์เน็ต Free-WiFi เทศบาลตําบลบางเป้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งอินเตอร์เน็ต Free-WiFi  ในเขตพื้นที่
เทศบาล จํานวน 14  จุด ได้แก่ 1.ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1   
2.ปากซอยบ้านนายดวล หมู่ที 1   
3.สายบ้านตก หมู่ที่ 2   
4.ปากทางเกาะปอม ซอย2  หมู่ที่ 2   
5.สายอนามัย หมู่ที่ 3   
6.ปากซอยเกาะปอม ซอย 5 หมู่ที่ 3   
7.โรงพระ หมู่ที่ 4   
8.สายแหลมม่วง - ควนทองสีห์ หมู่ที่ 4   9.ซอยบนไสย หมู่ที่ 5   
10.ปากซอยต้นพร้าวหมู่ที่ 5   
11.ริมเขื่อนควนทองสีห์ (หน้าร้านค้าโกก้อง) หมู่ที่ 6   
12.ปากซอยเข้าบ้านตก หมู่ที่ 6   
13.ปากซอยถนนสายในบ้าน หมู่ที่ 7   
14.สายหน้าบ้านนายอับดุลยะมาท        หมู่ที่    7 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้าง
อื่นๆ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
 หน้า 4 ข้อ 1

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  09:02:39 หน้า : 15/93



จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจิตอาสาพระราช
ทาน 904 วปร. เช่น กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมปลูก
ต้นไม้  กิจกรรมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยในพื้นที่เทศบาลตําบลบางเป้า ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย
โครงการ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2560  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 86 ข้อ 12

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลบางเป้า ให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  กล้องวงจรปิด  เสียงไร้
สาย  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ เช่น รถ
จักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ กําหนดได้ 2 ระดับ (1) การซ่อม
ปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งาน
ปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000-
120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน (2) การซ่อม
กลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6
 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใด
ถึงก่อน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น กระดาษ กาว ลวด
เย็บกระดาษ  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ผงซัก
ฟอก ไม้กวาด แก้วน้ํา ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ ค้อน คีม ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ เช่น ยางรถ
ยนต์  น้ํามันเบรก  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  หม้อน้ํา  หัว
เทียน ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วน
กลาง รถจักรยานยนต์  เครื่องตัดหญ้า และเครื่องจักรกลของ
หน่วยงานอื่นที่เทศบาลขอรับการสนับสนุนเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่
ตามความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หน้ากากอนามัย  ถุง
มือ  แอลกอฮอล์  เจลล้างมือ  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด  รูปสี
หรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ขาตั้งกล้อง กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล แป้นพิมพ์  เม้าส์  เครื่องกระจายสัญญาณ  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น มิเตอร์น้ํา มิเตอร์
ไฟฟ้า หัวเชื่อม แก๊ส สมอเรือ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 639,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของเทศบาลตําบลบางเป้า อาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล ของเทศบาลตําบลบาง
เป้า เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ภายในและภายนอก รวม
ถึง โทรศัพท์ทางไกล โทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข ค่าบํารุง
รักษาสาย ค่าติดตั้งหมายเลขใหม่ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าจัดซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าส่งโทรเลข ค่าส่งธนาณัติ ค่าส่งจดหมายลง
ทะเบียน ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่า
โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลบางเป้าที่ใช้บริการจากบริษัท
เอกชน  และเพื่อเป็นค่าบริการรายเดือนตามโครงการอินเตอร์
เน็ต Free-WiFi  เทศบาลตําบลบางเป้า  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

งบลงทุน รวม 956,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 956,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อมติด
ตั้ง ขนาดไม่ต่ํากว่า 13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง   (ติดตั้งห้อง
ปฏิบัติงานหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล)  จัดซื้อตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
วัตถุประสงค์  เพื่อทดแทนเครื่องเดิมหมายเลข  416-49-0006  
เหตุผลความจําเป็น  ทดแทนเครื่องเดิมที่ไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึ้น
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถยนต์ จํานวน 854,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1
 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่อง
ยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จํานวน 1
 คัน จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นรถยนต์ส่วนกลาง สําหรับปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาล
เหตุผลความจําเป็น ทดแทนรถคันเดิมที่ขายทอดตลาด เมื่อวัน
ที่ 17 มีนาคม 2564 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึ้น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19
  นิ้ว)  จํานวน  2  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  22,000  บาท  จัดซื้อ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบคอมพิวเตอร์  
วัตถุประสงค์  เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
เหตุผลความจําเป็น  ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ และไม่คุ้มค่า
ในการซ่อมแซม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จํานวน 10,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED แบบขาว
ดํา   (18 หน้า/นาที)   มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า  600 x 600  dpi  จํานวน  1  เครื่อง  ราคา  2,600
  บาท  จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
วัตถุประสงค์  เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
เหตุผลความจําเป็น  ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ และไม่คุ้มค่า
ในการซ่อมแซม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึ้น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า  1,200 x 1,200  dpi   จํานวน  1  เครื่อง  ราคา  7,500
  บาท  จัดซื้อตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
วัตถุประสงค์  เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
เหตุผลความจําเป็น  ทดแทนเครื่องเดิมที่ส่งมอบให้งานพัฒนา
ชุมชนใช้ปฏิบัติงาน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึ้น 

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA  
จํานวน  3  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  2,500  บาทจัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  
วัตถุประสงค์  เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
เหตุผลความจําเป็น  สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องเมื่อไฟฟ้าดับ
หรือไฟกระชาก
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง  เช่น  เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก  เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 885,000 บาท
งบบุคลากร รวม 790,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 790,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 460,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ  บริหารพัสดุภาค
รัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค 0402.5/ว
 85 ลงวันที่  6  กันยายน 2561

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าผ่อนชําระเงินกู้ของพนักงาน
เทศบาลเท่าที่จ่ายจริงและไม่เกินสิทธิเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
เย็บเอกสารหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ผ่านธนาคาร) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม  2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์
เอกสาร ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง รวมทั้งค่า
บริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน  ตรวจงาน  เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน   และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล รวมถึง เพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม และค่าบริการอื่นๆซึ่งจําเป็นต้องจ่าย
ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการ คณะทํางานต่างๆ  ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือคํา
สั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ์  2563  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2562
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมการใช้สนามบิน ฯลฯ สําหรับพนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาล  และพนักงาน
จ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลบางเป้า ให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล แป้นพิมพ์  เม้าส์  เครื่องกระจายสัญญาณ  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,055,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,779,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,779,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,615,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลังระดับ
ต้น)  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ตําแหน่งเจ้าพนักงานการ
เงินและบัญชี  ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตําแหน่งเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 40,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆตามสิทธิ  ระเบียบ  ข้อ
กฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ ก.ท.กําหนด ในตําแหน่ง เจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี  ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และ
ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหาร
งานคลังระดับต้น) หรือตําแหน่งอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
สิทธิ ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ ก.ท.กําหนด

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 320,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้าง
ประจํา ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 705,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัสดุ  และตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
2. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ํา และ
ตําแหน่งคนงานทั่วไป
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 56,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามสิทธิ ระเบียบ ข้อ
กฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ ก.ท.กําหนด
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ และ
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
2. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ํา และ
ตําแหน่งคนงานทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 1,276,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560  และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว
 85 ลงวันที่  6  กันยายน2561

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าผ่อนชําระเงินกู้ของพนักงาน
เทศบาลเท่าที่จ่ายจริงและไม่เกินสิทธิ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลเท่าที่
จ่ายจริงและไม่เกินสิทธิ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 746,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัสดุ จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
พัสดุ จํานวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บเอกสารหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยก
เว้นค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร) ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง รวมทั้งค่า
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองเพื่อ
เป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล รวมถึง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน
ต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือคําสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0766  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์2563  และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่า
ธรรมเนียมการใช้สนามบิน ฯลฯ สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลภาายนอก  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ถ่ายเอกสารแปลงที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1332 ลง
วันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง เตรียมความพร้อมและการดําเนิน
การตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ
. 2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) หน้า 85 ข้อ 9

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลบางเป้า ให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ เช่น รถ
จักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ กําหนดได้ 2 ระดับ (1) การซ่อม
ปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งาน
ปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000-
120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน (2) การซ่อม
กลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6
 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใด
ถึงก่อน  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น กระดาษ กาว ลวด
เย็บกระดาษ  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ เช่น ยางรถ
ยนต์  น้ํามันเบรก  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  หม้อน้ํา  หัว
เทียน ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วน
กลาง รถจักรยานยนต์  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล แป้นพิมพ์  เม้าส์  เครื่องกระจายสัญญาณ  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าจัดซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าส่งโทรเลข ค่าส่งธนาณัติ ค่าส่งจดหมายลง
ทะเบียน ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่า
โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 137,500 บาท
งบบุคลากร รวม 114,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 114,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 114,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ตําแหน่ง นักตรวจสอบภายใน

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการเท่าที่จ่าย
จริงและไม่เกินสิทธิเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมการใช้สนามบิน ฯลฯ สําหรับพนักงานเทศบาล  เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

งบลงทุน รวม 8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานพนักพิงต่ํา  จํานวน  1  ตัว  มี
เครื่องหมาย มอก. จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากเป็น
รายการนอกบัญชีมาตรฐานงบประมาณ
วัตถุประสงค์  เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
เหตุผลความจําเป็น  เพื่อรองรับตําแหน่ง  นักตรวจสอบภายใน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึ้น

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเหล็ก  ขนาด 4
 ฟุต จํานวน  1  ตัว  มีเครื่องหมาย มอก. จัดซื้อตามราคาท้อง
ตลาด  เนื่องจากเป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานงบประมาณ
วัตถุประสงค์  เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
เหตุผลความจําเป็น  เพื่อรองรับตําแหน่ง  นักตรวจสอบภายใน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึ้น
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าโฆษณาและเผย
แพร่  ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  ค่าจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายชื่อ
สํานักงาน  หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0766 ลงวันที่  5  กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,377,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,017,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,017,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)  ตาม
สิทธิ  ระเบียบ  ข้อกฎหมาย  หนังสือสั่งการ หรือ ก.ท. กําหนด
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 710,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง  
 -  พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุก
น้ํา)  ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถเคลื่อนที่เร็วกู้ภัย)
 -  พนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหน่ง  คนงานประจํารถดับเพลิง 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตาม
สิทธิ  ระเบียบ  ข้อกฎหมาย  หนังสือสั่งการ หรือ ก.ท. กําหนด
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถเคลื่อนที่เร็วกู้ภัย)
 -  พนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหน่ง  คนงานประจํารถดับเพลิง 2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 323,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนที่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการ
งานหรือเวลาที่เสียไป  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  เทศกาลวันสงกรานต์  วันลอย
กระทง ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่ง
ตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ จํานวน 10,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 และหนังสือกระทรวง
การคลัง ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ    ค่าผ่อนชําระเงินกู้ของข้า
ราชการเท่าที่จ่ายจริงและไม่เกินสิทธิ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 142,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์
เอกสาร ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง รวมทั้งค่า
บริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน  ตรวจงาน  เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน   และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล รวมถึง เพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม และค่าบริการอื่นๆซึ่งจําเป็นต้องจ่าย
ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการ คณะทํางานต่างๆ  ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือคํา
สั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ์  2563  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ  สําหรับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 57 ข้อ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  รถ
เคลื่อนที่เร็วกู้ภัย  รถบรรทุกน้ํา  รถดับเพลิง  ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 131,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น ฟิวส์  เทปพันสาย
ไฟ  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  แบตวิทยุสื่อสาร  ไฟฉาย  ไฟฉาย
สปอตไลท์ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น  ยาง
รถยนต์  น้ํามันเบรก  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  หม้อน้ํา  หัว
เทียน  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามันเชื้อ
เพลิง  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  สําหรับรถบรรทุกน้ํา  รถดับ
เพลิง  รถเคลื่อนที่เร็วกู้ภัย  และเครื่องจักรกลของหน่วยงานอื่นที่
เทศบาลขอรับการสนับสนุนเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ ตามความจํา
เป็นและเหมาะสม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น  รองเท้าดับเพลิง  เสื้อ
สะท้อนแสง   ถุงมือ  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  แป้นพิมพ์  เม้าส์  ตลับผงหมึก ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง  เช่น  สัญญาณไฟกระพริบ  กรวยจราจร  แผงกั้น
จราจร  กระบองไฟ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น  มิเตอร์น้ํา  มิเตอร์ไฟฟ้า  อุปกรณ์
บังคับสัตว์  คีมจับงู  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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งบลงทุน รวม 37,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา จํานวน 37,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําพร้อมอุปกรณ์ประจํา
เครื่อง จํานวน 1 ชุด  จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  เนื่องจากเป็น
รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ  คุณลักษณะ
1.  เป็นเครื่องยนต์เบนซิน  
2.  เส้นผ่าศูนย์กลางท่อดูด-ส่ง ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
3.  ระยะส่งน้ําสูงสุด  ไม่น้อยกว่า  28  เมตร  ระยะสูบน้ําลึก
สุด  ไม่น้อยกว่า  8  เมตร
4.  สูบน้ําได้ไม่น้อยกว่า  1,100  ลิตร/ นาที
วัตถุประสงค์  เพื่อใช้สูบน้ํากรณีเกิดอุทกภัย
เหตุผลความจําเป็น   แก้ไขอุทกภัยในพื้นที่  ระบายน้ําที่ท่วมขัง
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ  บรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาล
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 หน้า 6 ข้อ 1

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,738,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,299,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,299,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 832,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ตําแหน่ง ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา (นัก
บริหารงานการศึกษาระดับต้น)  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา  และ
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ตาม
สิทธิ ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ ก.ท.กําหนด ใน
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา (นัก
บริหารงานศึกษาระดับต้น)  หรือตําแหน่งอื่นๆที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามสิทธิ ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ ก.ท
.กําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 403,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง  
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
2. พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหน่งคนงานทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามสิทธิ ระเบียบ ข้อ
กฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ ก.ท.กําหนด สําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหน่งคนงานทั่วไป 

งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ   เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค
 0402.5/ว 85 ลงวันที่  6  กันยายน 2561

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าผ่อนชําระเงินกู้ของพนักงาน
เทศบาลเท่าที่จ่ายจริงและไม่เกินสิทธิ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารและพนักงาน
เทศบาลเท่าที่จ่ายจริงและไม่เกินสิทธิ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
เย็บเอกสารหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก    ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยก
เว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ (ยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร)  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าตู้สาขา ค่าเครื่อง
โทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายใน  ค่าติดตั้งเครื่อง
รับสัญญาณต่างๆ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 เรื่องหลักเกณฑ์
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์
เอกสาร ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง รวมทั้งค่า
บริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน  ตรวจงาน  เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน   และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล รวมถึง เพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม และค่าบริการอื่นๆซึ่งจําเป็นต้องจ่าย
ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการ คณะทํางานต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือ
คําสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง     ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมการใช้สนามบิน ฯลฯ สําหรับพนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลบางเป้า ให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น กระดาษ กาว ลวด
เย็บกระดาษ  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล แป้นพิมพ์  เม้าส์  เครื่องกระจายสัญญาณ  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น มิเตอร์น้ํา มิเตอร์
ไฟฟ้า หัวเชื่อม แก๊ส สมอเรือ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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งบลงทุน รวม 9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จํานวน 9,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED ขาวดํา  จํานวน 1 เครื่อง  จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  
วัตถุประสงค์  เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
เหตุผลความจําเป็น  ทดแทนเครื่องเก่าที่ชํารุดและเสื่อมสภาพ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึ้น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,754,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,208,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,208,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,607,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ
ครู จํานวน 5 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวัน
ที่ 23 กรกฎาคม 2564

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่ข้าราชการ
ครู จํานวน 3 อัตรา  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวัน
ที่ 23 กรกฎาคม 2564

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 463,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
2. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก 1 อัตราเป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลง
วันที่  30  มิถุนายน  2564
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง สําหรับพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลงวัน
ที่  30  มิถุนายน  2564

งบดําเนินงาน รวม 2,246,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครูเท่าที่
จ่ายจริงและไม่เกินสิทธิเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592  ลงวัน
ที่ 23 กรกฎาคม 2564

ค่าใช้สอย รวม 1,213,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,193,000 บาท

1. ค่าอาหารกลางวัน 
จํานวน 800,000บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลบางเป้าโดยจัด
สรรให1้00% อัตรามื้อละ 21 บาท/คน  จํานวน 245 วันเป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924
  ลงวันที่  8 กรกฎาคม 2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) หน้า 72  ข้อ 3 
2. ค่าจัดการเรียนการสอน 
จํานวน280,000  บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการ
สอนสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลบางเป้า อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  0816.2/ว 3924  ลงวัน
ที่  8 กรกฎาคม 2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 73  ข้อ 7
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 3. ค่าหนังสือเรียน  
จํานวน  20,000  บาท เพื่อเป็นค่าหนังสือเรียน สําหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลบาง
เป้า  อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 73  ข้อ 8 
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
จํานวน 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สําหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลบาง
เป้า  อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว3924  ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 74  ข้อ 11 
5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
จํานวน30,000บาทเพื่อเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลบางเป้า อัตรา
คนละ 300 บาท/ปี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท  0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564  และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 73  ข้อ 9 
6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           จํานวน  43,000  บาท เพื่อ
เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลตําบล   บางเป้า อัตราคนละ 430
 บาท/ปี  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8กรกฎาคม  2564  และแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  74  ข้อ  10 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลบางเป้า ให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

ค่าวัสดุ รวม 930,000 บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 925,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก ไม้กวาด แก้วน้ํา ฯลฯ จํานวน  25,000
 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด จํานวน 3แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านบาง
เป้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเตียว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน
ทองสีห์ (จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  และ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านบาง
เป้า โรงเรียนบ้านป่าเตียว และโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา (จัด
สรรสําหรับเด็กอนุบาล  และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถม
ศึกษาปีที่ 6)   จํานวน  900,000  บาท  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  0816.2/ว 3924  ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม2564  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 72 ข้อ 2 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หน้ากากอนามัย  ถุง
มือ  แอลกอฮอล์  เจลล้างมือ  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 78,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลบางเป้า  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลบางเป้า  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร  ค่าส่งโทรเลข  ค่าส่ง
ธนาณัติ  ค่าส่งจดหมายลงทะเบียน ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลตําบลบางเป้า  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น  ค่า
โทรภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลตําบลบางเป้า เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุน รวม 1,300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,300,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. จํานวน 3 แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนบ้านบาง
เป้า  โรงเรียนบ้านป่าเตียว  และโรงเรียนวัดสีหราษฎร์
ศรัทธา  อัตรามื้อละ 21 บาท/คน  จํานวน  200  วัน  (จัดสรร
สําหรับเด็กอนุบาล  และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปี
ที่ 6)  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
  0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564  และแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 72  ข้อ 1 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,157,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,201,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,201,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 889,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น)  ตําแหน่งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ตาม
สิทธิ ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ ก.ท.กําหนด 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น)  หรือตําแหน่งอื่นๆ
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่ง
การ หรือ ก.ท.กําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหน่งคนงานทั่ว
ไป 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามสิทธิ ระเบียบ ข้อ
กฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ ก.ท.กําหนด สําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหน่งคนงานทั่วไป 2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 955,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค
 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6  กันยายน 2561

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าผ่อนชําระเงินกู้ของพนักงาน
เทศบาลเท่าที่จ่ายจริงและไม่เกินสิทธิ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 439,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนงานทั่วไป จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนงานทั่ว
ไป จํานวน 1 คน คนละ 9,000บาท/เดือน เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่  10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่าค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง (อาคาร
ใหม่) ปริมาณการถ่ายเอกสารขั้นต่ํา 10,000 แผ่น/เดือน  แผ่น
ที่ 10,001 ขึ้นไป ค่าบริการแผ่นละ 0.32 บาท เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม  2564

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บเอกสารหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยก
เว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ (ยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์  ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะ
เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าตู้สาขา ค่าเครื่อง
โทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายใน  ค่าติดตั้งเครื่อง
รับสัญญาณต่างๆ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 เรื่องหลักเกณฑ์
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมา  บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง รวมทั้งค่า
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองเพื่อ
เป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล รวมถึง เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าบริการอื่นๆซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยว
กับการเลี้ยรับรองในการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรม
การ คณะทํางานต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือคํา
สั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมการใช้สนามบิน ฯลฯ สําหรับพนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลบางเป้า ให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ เช่น รถ
จักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ กําหนดได้ 2 ระดับ (1) การซ่อม
ปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งาน
ปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000-
120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน (2) การซ่อม
กลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6
 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะ
ใด   ถึงก่อน  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ ว 1627 ลงวันที่  22  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 385,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น กระดาษ กาว ลวด
เย็บกระดาษ  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ผงซัก
ฟอก ไม้กวาด แก้วน้ํา ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ เช่น ยางรถ
ยนต์  น้ํามันเบรก  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  หม้อน้ํา  หัว
เทียน ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 230,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วน
กลาง รถจักรยานยนต์  เครื่องตัดหญ้า และเครื่องจักรกลของ
หน่วยงานอื่นที่เทศบาล    ขอรับการสนับสนุนเพื่อปฏิบัติงานใน
พื้นที่ตามความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หน้ากากอนามัย  ถุง
มือ  แอลกอฮอล์  เจลล้างมือ  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง  เช่น  จอบ  เสียม  ดิน  ปุ๋ย  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล แป้นพิมพ์  เม้าส์  เครื่องกระจายสัญญาณ  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,500 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าจัดซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าส่งโทรเลข ค่าส่งธนาณัติ ค่าส่งจดหมายลง
ทะเบียน ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,316,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,176,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 216,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 216,000 บาท

เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูง
อายุที่มีภาวะพึ่งพิงซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้
สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว จํานวน3 คน คนละ 6,000
 บาท/เดือน เป็นไปตามหนังสือกระทรวมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง การ
กําหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะ
ยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทนและการ
จ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 955,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 67 ข้อ 27

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ราชปณิธานศาสตรจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี

จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตรจารย์
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่าง
ควัฒนา วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าวัคซีนและอุปกรณ์  ค่าจ้างใน
การฉีดวัคซีน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทําหมัน ค่าอาหารว่าง ค่า
อาหารกลางวัน ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้า 66  ข้อ 25
-เพื่อเป็นค่าตอบแทนการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ฯลฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 66
  ข้อ 26

บางเป้าเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค  Covid -19 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบางเป้าเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของโรค Covid-19 ได้แก่ ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าสมมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้
ปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ
. 2557 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 หน้า 8 ข้อ 1

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  09:02:40 หน้า : 57/93



ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 740,000 บาท

เพื่อเป็นค่าตอบแทนสําหรับบุคคลภายนอกในการขึ้นเวรปฏิบัติ
งานตามคําสั่ง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  วัสดุการแพทย์  เวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยา วัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง  ค่าซ่อมแซมเครื่อง
มือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ฟนฟู พัฒนาศักยภาพบุคลากรประจํารถบริการการแพทย์ฉุก
เฉิน ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ ค่าค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าและรายจ่าย
อื่นๆ  เป็นไปตามแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ
.ศ.2560-2564 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ
. 2551  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557  และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 61  ข้อ 2

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เครื่องแต่งกายผู้ปฏิบัติหน้าที่พ่นหมอก
ควัน ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ขับเคลื่อน
ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข)

จํานวน 20,100 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
 จํานวน 6,700 บาท  สําหรับจัดโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 67 ข้อ 30
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
 จํานวน 6,700 บาท  สําหรับจัดโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 69 ข้อ 37
3. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
 จํานวน 6,700 บาท  สําหรับจัดโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 71 ข้อ 44

โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (ขับเคลื่อนตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข)

จํานวน 53,300 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
 จํานวน  6,700 บาท  สําหรับจัดโครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นไปตาม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 67 ข้อ 28
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
 จํานวน  6,600 บาท  สําหรับจัดโครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564
 หน้า 6 ข้อ 2
3. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
 จํานวน  10,000 บาท  สําหรับจัดโครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 68 ข้อ 34
4. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
 จํานวน  6,700  บาท  สําหรับจัดโครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 69 ข้อ 38
5. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
 จํานวน  6,600 บาท  สําหรับจัดโครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564
 หน้า 14 ข้อ 6
6. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
 จํานวน  6,700  บาท  สําหรับจัดโครงการส่งเสริมภาวะ
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โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 70 ข้อ 42
7.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
 จํานวน  10,000 บาท  สําหรับจัดโครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71 ข้อ 45

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (ขับ
เคลื่อนตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข)

จํานวน 43,200 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
 จํานวน  6,600  บาท  สําหรับจัดโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2564 หน้า 4 ข้อ 1
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
 จํานวน  6,700  บาท  สําหรับจัดโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 68 ข้อ 32
3. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
 จํานวน  5,000  บาท  สําหรับจัดโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2564 หน้า 8 ข้อ 3
4. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
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 จํานวน  6,600  บาท  สําหรับจัดโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2564 หน้า 12 ข้อ 5
5. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
 จํานวน  6,700  บาท  สําหรับจัดโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 70 ข้อ 40
6.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
 จํานวน  6,600  บาท  สําหรับจัดโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2564 หน้า 16 ข้อ 7
7. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
 จํานวน  5,000  บาท  สําหรับจัดโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2564 หน้า 18 ข้อ 8

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข)

จํานวน 23,400 บาท

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  09:02:40 หน้า : 62/93



1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
 จํานวน  6,700  บาท  สําหรับจัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 68 ข้อ 33
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
 จํานวน  5,000  บาท  สําหรับจัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1/2564 หน้า 10 ข้อ 4
3. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
 จํานวน 6,700  บาท  สําหรับจัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 70
 ข้อ 41
4. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
 จํานวน  5,000  บาท  สําหรับจัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1/2564 หน้า 20 ข้อ 9

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 1,190,000 บาท
งบบุคลากร รวม 640,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 640,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 610,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตําแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  09:02:40 หน้า : 63/93



เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ หรือตําแหน่ง
อื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือ
สั่งการ หรือ ก.ท.กําหนด

งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าผ่อนชําระเงินกู้ของพนักงาน
เทศบาลเท่าที่จ่ายจริงและไม่เกินสิทธิ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลเท่าที่
จ่ายจริงและไม่เกินสิทธิ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 252,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการตําแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตําแหน่งผู้ช่วยเหลือคน
ไข้ จํานวน 1 คนค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่าค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 
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จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข จํานวน 1 คน  ค่าตอบ
แทน 12,000 บาท/เดือน  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่าค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น กระดาษ กาว ลวด
เย็บกระดาษ  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ผงซัก
ฟอก ไม้กวาด แก้วน้ํา ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หน้ากากอนามัย  ถุง
มือ  แอลกอฮอล์  เจลล้างมือ  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล แป้นพิมพ์  เม้าส์  เครื่องกระจายสัญญาณ  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 78,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบล
บางเป้า เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล ของศูนย์บริการสาธารณ
สุขเทศบาลตําบลบางเป้า เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ภายในและภายนอก รวม
ถึง โทรศัพท์ทางไกล โทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข ค่าบํารุง
รักษาสาย ค่าติดตั้งหมายเลขใหม่ ฯลฯ ของศูนย์บริการสาธารณ
สุขเทศบาลตําบลบางเป้า เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่า
โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ของศูนย์บริการสาธารณ
สุขเทศบาลตําบลบางเป้า เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแกประชาชนในพื้นที่เทศบาลที่ได้ลงทะเบียน
และเป็นผู้มีสิทธิตามประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และเป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 1/2564 หน้า 2 ข้อ 7

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,796,000 บาท

งบบุคลากร รวม 816,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 816,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 744,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง  (กองสาธารณสุขฯ)
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งพนักงานขับรถขยะและ
ตําแหน่งพนักงานขับรถดูดสิ่งปฏิกูล
2. พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหน่งคนงานประจํารถขยะ 4 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามสิทธิ ระเบียบ ข้อ
กฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ ก.ท.กําหนด (กองสาธารณสุขฯ) 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งพนักงานขับรถขยะและ
ตําแหน่งพนักงานขับรถดูดสิ่งปฏิกูล
2. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งคนงานประจํารถขยะ 4 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 980,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 975,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติขับรถบรรทุกขยะ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานขับรถบรรทุก
ขยะ จํานวน 1 คน  ค่าตอบแทนเดือนละ 10,000  บาท (กอง
สาธารณสุขฯ) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมา  บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

การบริหารจัดการขยะโดยใช้หลัก 3R ตามนโยบาย "จังหวัดสะอาด" จํานวน 800,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการในการจัดโครงการการบริหารจัดการขยะ
โดยใช้หลัก 3Rตามนโยบาย "จังหวัดสะอาด" เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการคนงานประจําเตาเผาขยะ ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ขยะ ค่าจัดทําป้ายรณรงค์ ค่าจัดทําแผ่นพับ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  (กองสาธารณสุขฯ) เป็นไป
ตาม
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263
 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว1031  ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขครั้งที่ 1/2564
 หน้า 1  ข้อ 2
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การบริหารจัดการขยะบ้านชายวัด จํานวน 55,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการขยะบ้านชายวัด เช่น ค่าใช้
จ่ายในการการอบรมให้ความรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น ถังขยะทั่วไป
สําหรับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ถังหมัก  กากน้ําตาล น้ํายาอี
เอ็ม สีสเปรย์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ) เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2560  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลง
วันที่  16  มกราคม  2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 3
 ข้อ 1

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เครื่องแต่งกายพนักงานประจํารถขยะฯลฯ
 (กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,283,300 บาท

งบบุคลากร รวม 830,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 830,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 530,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
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งบดําเนินงาน รวม 450,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 47,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ  ค่าผ่อนชําระเงินกู้ของข้า
ราชการเท่าที่จ่ายจริงและไม่เกินสิทธิ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการเท่าที่จ่าย
จริงและไม่เกินสิทธิเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 395,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
เย็บเอกสารหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม  2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์
เอกสาร ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง รวมทั้งค่า
บริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน  ตรวจงาน  เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  รวมถึง เพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม และค่าบริการอื่นๆซึ่งจําเป็นต้องจ่าย
ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการ คณะทํางานต่างๆ  ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือ
คําสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ์  2563  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562   ลงวันที่  11  ตุลาคม  2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ  สําหรับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
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โครงการครอบครัวอบอุ่นสู่ชุมชนเข้มแข็ง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการครอบครัวอบอุ่นสู่ชุมชนเข้ม
แข็ง เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่า
เอกสาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 58 ข้อ 4

โครงการค่ายเด็กเยาวชนและครอบครัว จํานวน 35,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการค่ายเด็กเยาวชนและครอบ
ครัว เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ และราย
จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ
. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 58 ข้อ 2

โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตําบลและแผน
ชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชาคมหมู่บ้น ประชาคม
ตําบลและแผนชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างถ่ายเอกสาร และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 และแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 1/2564 หน้า 2 ข้อ 5

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ
ในท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึก
อบรม (โต๊ะ เต็นท์) ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 51 ข้อ 2
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โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคน
พิการ เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 58 ข้อ 1

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0816.5
/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463
 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ม  0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 59 ข้อ 6
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โครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าของที่
ระลึกในการดูงาน  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสาร ค่า
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 และเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 1/2564 หน้า 2 ข้อ 6

โครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้
สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ (เต็น พัดลมไอ
น้ํา โต๊ะ เก้าอี้) ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ และรายจ่าย
อื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ
. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 58 ข้อ 3

โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรี เช่นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 51 ข้อ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลให้
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าวัสดุ รวม 8,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  แป้นพิมพ์  เม้าส์  ตลับผงหมึก ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

งบลงทุน รวม 2,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน  1
  เครื่อง  จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
วัตถุประสงค์  เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ  เหตุผลความจํา
เป็น  ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ หมายเลข  416-55-0065  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึ้น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 466,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 466,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค้าจ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา 1 อัตรา เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
เย็บเอกสารหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก    ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยก
เว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ (ยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร)  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์  ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะ
เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าตู้สาขา ค่าเครื่อง
โทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายใน  ค่าติดตั้งเครื่อง
รับสัญญาณต่างๆ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 เรื่องหลักเกณฑ์
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาบางเป้าคัพ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาบางเป้า
คัพ เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขัน  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินเงินรางวัล  ค่าตกแต่งสถาน
ที่  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 60 ข้อ 4(กองการศึกษา)
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โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการเข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุ และรายจ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2564 หน้า 1 ข้อ 1 (สํานักปลัด
เทศบาล)

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลอยกระทงคัพ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันฟุตบอลลอยกระทงคัพ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าอาหาร  ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 60 ข้อ 1 (กองการศึกษา)

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่น "พระ
ยารัษฎาเกมส์"

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่น “พระยารัษฎาเกมส์” เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร  ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 60 ข้อ 2 (กอง
การศึกษา)

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

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล  ตะกร้อ ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 46,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาล
ตําบลบางเป้า  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรับสนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม
เทศบาลตําบลบางเป้า  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 462,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 462,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 462,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาครูสอนศาสนาอิสลาม จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาครูสอนศาสนาอิส
ลาม จํานวน 4 อัตรา ค่าตอบแทนคนละ 1,500 บาท/เดือน เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม  ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ค่า
ใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่  ค่าป้ายโครงการ  ของ
รางวัล  และรายจ่ายอื่นๆ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 78 ข้อ 7 (กองการศึกษา)

โครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองควนทองสีห์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง
ควนทองสีห์ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่  ค่า
ป้าย โครงการ  และรายจ่ายอื่นๆ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 78 ข้อ 5 (กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าป้าย และรายจ่ายอื่นๆ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 77 ข้อ 1 (กองการศึกษา)
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โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมประเพณีลอย
กระทง  เช่น ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่  ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน  เงินรางวัล  ค่าป้ายโครงการ  ค่ามหรสพ การ
แสดง โฆษณาประชาสัมพันธ์  และรายจ่ายอื่นๆ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 78 ข้อ 6 (กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 78 ข้อ 8 (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวัน
เข้าพรรษา  เช่น ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่  ค่าป้าย และราย
จ่ายอื่นๆ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 77 ข้อ 4 (กองการศึกษา)
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โครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมจริยธรรมอิส
ลาม  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
อาหารกลางวัน  ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย และรายจ่าย
อื่นๆ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 77 ข้อ 2 (กองการศึกษา)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,265,000 บาท

งบบุคลากร รวม 696,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 696,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 465,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับ
ต้น)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งใน ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
ช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)  หรือตําแหน่งอื่นๆที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามสิทธิ ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ ก
.ท.กําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 189,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง  สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ 
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งบดําเนินงาน รวม 569,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 141,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค
 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าผ่อนชําระเงินกู้ของพนักงาน
เทศบาลเท่าที่จ่ายจริงและไม่เกินสิทธิ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลเท่าที่
จ่ายจริงและไม่เกินสิทธิ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมการใช้สนามบิน ฯลฯ สําหรับพนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาล  และพนักงาน
จ้าง ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

ประเมินผลผังเมืองรวมเมืองกันตัง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางแผน  ปรับปรุง และประเมินผังเมืองรวม  รวม
ถึงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้การจัดทําผังเมือง
รวมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนังสืออําเภอ
กันตัง ที่ ตง 0218/ว 1587 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563และแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 3 ข้อ 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลบางเป้า ให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น กระดาษ กาว ลวด
เย็บกระดาษ  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล แป้นพิมพ์  เม้าส์  เครื่องกระจายสัญญาณ  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น มิเตอร์น้ํา มิเตอร์
ไฟฟ้า หัวเชื่อม แก๊ส สมอเรือ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ      เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 303,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าบ่อน้ําบาดาลและระบบประปาของ
เทศบาล  และค่าไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าจัดซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าส่งโทรเลข ค่าส่งธนาณัติ ค่าส่งจดหมายลง
ทะเบียน ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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งานก่อสร้าง รวม 4,252,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,491,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,491,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ตําแหน่ง วิศวกรโยธา  นายช่างโยธา  และเจ้าพนักงาน
ประปา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 791,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง  
สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่าง
โยธา  ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  ตําแหน่งพนักงานขับเครื่อง
จักรกลขนาดเบา (รถกระเช้า)  ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง)

งบดําเนินงาน รวม 2,320,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค
 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าผ่อนชําระเงินกู้ของพนักงาน
เทศบาลเท่าที่จ่ายจริงและไม่เกินสิทธิ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารและพนักงาน
เทศบาลเท่าที่จ่ายจริงและไม่เกินสิทธิ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 1,530,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานขับรถ
บรรทุก 6 ล้อ จํานวน 1 คน  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานระบบประปา จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานระบบ
ประปา จํานวน 1 คน  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่ารับรองแบบที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อ
สร้าง เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 และเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 47 ข้อ 59

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  09:02:41 หน้า : 87/93



ค่าตรวจสอบคุุณภาพน้ําอุปโภค บริโภค จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาที่ใช้ในเขตเทศบาล ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 630 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2564 หน้า 1 ข้อ 4

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
เย็บเอกสารหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าธรรมเนียมต่างๆ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่าน
ธนาคาร)   ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้าง
เหมาบริการก่อสร้าง  ค่าจ้างเหมารถบรรทุกของ  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม  2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ระบบประปา) จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ซ่อมแซม  บํารุงรักษา  ขุดลอก
แหล่งน้ําระบบประปา  ติดตั้งเครื่องกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติระบบ
ประปา ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ระบบไฟฟ้า) จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง ซ่อมแซม บํารุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ หรือในสถานที่ที่เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล  ค่าจ้างเหมาสํารวจ  ออกแบบการขยายเขต
ไฟฟ้า  ค่าจ้างเหมาติดตั้งเสาล่อฟ้า และระบบตัดกระแสไฟฟ้า
อัตโนมัติของเทศบาล ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง     ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมการใช้สนามบิน ฯลฯ สําหรับพนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สําหรับ
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลบางเป้า ให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ เช่น รถ
จักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ กําหนดได้ 2 ระดับ (1) การซ่อม
ปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งาน
ปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000-
120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน (2) การซ่อม
กลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6
 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใด
ถึงก่อน  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 630,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 250,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ ค้อน คีม ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ เช่น ยางรถ
ยนต์  น้ํามันเบรก  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  หม้อน้ํา  หัว
เทียน ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วน
กลาง รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลของหน่วยงานอื่นที่
เทศบาลขอรับการสนับสนุนเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ตามความจํา
เป็นและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
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งบลงทุน รวม 441,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 1   จํานวน  1  เครื่อง  จัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  
วัตถุประสงค์  เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เหตุผลความจําเป็น  ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ และไม่คุ้มค่า
ในการซ่อมแซม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึ้น

ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  
วัตถุประสงค์  เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เหตุผลความจําเป็น  เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ในการทํางานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึ้น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 414,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการต่อเติมอาคารเครื่องจักรกล จํานวน 314,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารเครื่องจักรกลเทศบาล ราละเอียด
ตามประมาณการและแบบแปลนเทศบาลตําบลบาง
เป้า ที่ 1/2565
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ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สําหรับงาน
ก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุง ซ่อมแซมซึ่งเบิกค่างาน
ในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเงื่อนไข
และหลัเกณฑ์ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 และเป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 47 ข้อ 58

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการชุมชนพอเพียง เกษตรยั่งยืน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการชุมชนพอเพียง เกษตร
ยั่งยืน  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ
.2557  และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 52 ข้อ 1

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง  เช่น  จอบ  เสียม  ดิน  ปุ๋ย  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทาง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลตัดหญ้าสองข้างทางในเขต
เทศบาล เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4044  ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนิน
การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 (กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2564 หน้า 1 ข้อ 3 (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

330,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,060,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,900,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

825,100

คาบํารงุสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

43,300

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

50,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลบางเปา

250,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

725,760

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

330,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,060,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,900,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

825,100

คาบํารงุสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

43,300

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

50,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลบางเปา

250,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

725,760
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,220

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,219,500 220,000 2,439,000 1,499,800 530,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

124,440 12,000 10,000 30,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000 72,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 320,040

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,180,880 710,000 866,000 216,000 744,000 300,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

133,400 75,000 24,000 24,000 72,000

เงินวิทยฐานะ 126,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,220

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,165,000 10,073,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

176,440

เงินประจําตําแหนง 42,000 324,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 320,040

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 980,000 5,996,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

328,400

เงินวิทยฐานะ 126,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

148,000 30,000 30,000 266,000

คาเบี้ยประชุม 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000 10,000 50,000

คาเชาบ้าน 252,000 20,000 150,000 60,000 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

75,000 35,000 20,000 5,800

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 250,000 20,000 40,000 50,000 5,000

คาจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาด

108,000

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานธุรการ

138,000

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานพัสดุ

138,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 36,000 36,000

คาเบี้ยประกัน 30,000

คาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผย
แพรประชาสัมพันธ์

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000 574,000

คาเบี้ยประชุม 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 110,000

คาเชาบ้าน 156,000 680,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

35,000 170,800

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 30,000 300,000 695,000

คาจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาด

108,000

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานธุรการ

138,000

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานพัสดุ

138,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 72,000

คาเบี้ยประกัน 30,000

คาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผย
แพรประชาสัมพันธ์

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

75,000 2,000 10,000 5,000 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาชดใช้คาเสียหายหรือ
สินไหมทดแทน

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

205,000 10,000 50,000 20,000 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

205,000 10,000 50,000 20,000 10,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ

50,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

20,000

โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบีย
ทรัพย์สิน

200,000

โครงการปองกันการ
ทุจริต ปลูกจิตสํานึก คา
นิยม คุณธรรมจริยธรรม

10,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

97,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาชดใช้คาเสียหายหรือ
สินไหมทดแทน

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

25,000 320,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

25,000 320,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ

50,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

20,000

โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบีย
ทรัพย์สิน

200,000

โครงการปองกันการ
ทุจริต ปลูกจิตสํานึก คา
นิยม คุณธรรมจริยธรรม

10,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการศีลธรรมนําสู
ความสําเร็จในการทํา
งาน

11,000

โครงการศึกษาดูงาน
และฝึกอบรมหลักสูตร
เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากร

50,000

โครงการอินเตอร์เน็ต 
Free-WiFi เทศบาล
ตําบลบางเปา

60,000

จิตอาสาพระราชทาน 
904 วปร.

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 225,000 100,000 30,000 200,000 5,000

ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
การปองกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

1,193,000

คาจ้างเหมาบริการ
ตําแหนงผู้ชวยเหลือคน
ไข้

108,000

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานคนงานทั่วไป

108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการศีลธรรมนําสู
ความสําเร็จในการทํา
งาน

11,000

โครงการศึกษาดูงาน
และฝึกอบรมหลักสูตร
เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากร

50,000

โครงการอินเตอร์เน็ต 
Free-WiFi เทศบาล
ตําบลบางเปา

60,000

จิตอาสาพระราชทาน 
904 วปร.

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 370,000 930,000

ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
การปองกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

1,193,000

คาจ้างเหมาบริการ
ตําแหนงผู้ชวยเหลือคน
ไข้

108,000

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานคนงานทั่วไป

108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการผู้ชวย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

144,000

ควบคุมและปองกันโรค
ติดตอ

40,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ราชปณิธานศาสตรจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุุ
มารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนา วรขัตติย
ราชนารี

75,000

บางเปาเฝาระวังปองกัน
และควบคุมการระบาด
ของโรค  Covid -19

100,000

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 740,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนด้านการสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการผู้ชวย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

144,000

ควบคุมและปองกันโรค
ติดตอ

40,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ราชปณิธานศาสตรจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุุ
มารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนา วรขัตติย
ราชนารี

75,000

บางเปาเฝาระวังปองกัน
และควบคุมการระบาด
ของโรค  Covid -19

100,000

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 740,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนด้านการสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติขับรถบรรทุกขยะ

120,000

การบริหารจัดการขยะ
โดยใช้หลัก 3R 
ตามนโยบาย "จังหวัด
สะอาด"

800,000

การบริหารจัดการขยะ
บ้านชายวัด

55,000

โครงการครอบครัว
อบอุนสูชุมชนเข้มแข็ง

40,000

โครงการคายเด็ก
เยาวชนและครอบครัว

35,000

โครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคมหมูบ้าน 
ประชาคมตําบลและ
แผนชุมชน

10,000

โครงการฝึกอบรมและ
สงเสริมอาชีพในท้องถิ่น

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ

15,000

โครงการรณรงค์ปองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติขับรถบรรทุกขยะ

120,000

การบริหารจัดการขยะ
โดยใช้หลัก 3R 
ตามนโยบาย "จังหวัด
สะอาด"

800,000

การบริหารจัดการขยะ
บ้านชายวัด

55,000

โครงการครอบครัว
อบอุนสูชุมชนเข้มแข็ง

40,000

โครงการคายเด็ก
เยาวชนและครอบครัว

35,000

โครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคมหมูบ้าน 
ประชาคมตําบลและ
แผนชุมชน

10,000

โครงการฝึกอบรมและ
สงเสริมอาชีพในท้องถิ่น

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ

15,000

โครงการรณรงค์ปองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมพัฒนา
เครือขายชุมชนเข้มแข็ง
อยางยั่งยืน

100,000

โครงการสร้างสุข สร้าง
รอยยิ้มให้แกผู้สูงอายุ

100,000

โครงการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพกลุม
สตรี

20,000

คาจ้างเหมาครูสอน
ศาสนาอิสลาม

ค้าจ้างเหมาผู้ชวยนัก
พัฒนาการกีฬา

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาบางเปาคัพ

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

โครงการจัดงานสมโภช
ศาลหลักเมืองควนทอง
สีห์

โครงการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมการเขงขันกีฬาผู้
สูงอายุจังหวัดตรัง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมพัฒนา
เครือขายชุมชนเข้มแข็ง
อยางยั่งยืน

100,000

โครงการสร้างสุข สร้าง
รอยยิ้มให้แกผู้สูงอายุ

100,000

โครงการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพกลุม
สตรี

20,000

คาจ้างเหมาครูสอน
ศาสนาอิสลาม

72,000 72,000

ค้าจ้างเหมาผู้ชวยนัก
พัฒนาการกีฬา

120,000 120,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาบางเปาคัพ

130,000 130,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

100,000 100,000

โครงการจัดงานสมโภช
ศาลหลักเมืองควนทอง
สีห์

30,000 30,000

โครงการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมการเขงขันกีฬาผู้
สูงอายุจังหวัดตรัง

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขัน
ฟุตบอลลอยกระทงคัพ

โครงการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขัน
มหกรรมกีฬาท้องถิ่น 
"พระยารัษฎาเกมส์"

โครงการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
แกเด็กและเยาวชน

โครงการสงเสริม
ประเพณีลอยกระทง

โครงการสงเสริมและ
ถายทอดภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น

โครงการหลอเทียน
พรรษาเนื่องในวันเข้า
พรรษา

โครงการอบรม
จริยธรรมอิสลาม

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานขับรถบรรทุก 
6 ล้อ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขัน
ฟุตบอลลอยกระทงคัพ

50,000 50,000

โครงการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขัน
มหกรรมกีฬาท้องถิ่น 
"พระยารัษฎาเกมส์"

50,000 50,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
แกเด็กและเยาวชน

20,000 20,000

โครงการสงเสริม
ประเพณีลอยกระทง

150,000 150,000

โครงการสงเสริมและ
ถายทอดภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น

30,000 30,000

โครงการหลอเทียน
พรรษาเนื่องในวันเข้า
พรรษา

40,000 40,000

โครงการอบรม
จริยธรรมอิสลาม

20,000 20,000

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานขับรถบรรทุก 
6 ล้อ

120,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานระบบประปา

คาจ้างออกแบบ คา
รับรองแบบ

คาตรวจสอบคุุณภาพน้ํา
อุปโภค บริโภค

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ (ระบบประปา)

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ (ระบบไฟฟา)

ประเมินผลผังเมืองรวม
เมืองกันตัง

คาจ้างเหมาบริการตัด
หญ้าสองข้างทาง

โครงการชุมชนพอเพียง 
เกษตรยั่งยืน

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 200,000 30,000 70,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 20,000 15,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 925,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานระบบประปา

120,000 120,000

คาจ้างออกแบบ คา
รับรองแบบ

200,000 200,000

คาตรวจสอบคุุณภาพน้ํา
อุปโภค บริโภค

20,000 20,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ (ระบบประปา)

200,000 200,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ (ระบบไฟฟา)

200,000 200,000

ประเมินผลผังเมืองรวม
เมืองกันตัง

5,000 5,000

คาจ้างเหมาบริการตัด
หญ้าสองข้างทาง

30,000 30,000

โครงการชุมชนพอเพียง 
เกษตรยั่งยืน

20,000 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

30,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,000 330,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 250,000 290,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 985,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 60,000 30,000 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 230,000 50,000 230,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 5,000 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 145,000 5,000 30,000 40,000 8,000

วัสดุอื่น 10,000 5,000 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 16,000 5,000 5,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุกีฬา

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 360,000 36,000 60,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 55,000 10,000 6,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 39,000 2,000 1,500

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

220,000 30,000 9,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 3,000

คาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ

21,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 250,000 260,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 170,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 610,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

145,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 258,000

วัสดุอื่น 10,000 35,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 26,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุการเกษตร 10,000 20,000

วัสดุกีฬา 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 36,000 300,000 792,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000 81,000

คาบริการโทรศัพท์ 18,000

คาบริการไปรษณีย์ 3,000 45,500

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

259,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 3,000

คาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ

21,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 5,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

คาจัดซื้อรถยนต์ 854,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

44,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 10,100

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟา

7,500 2,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

คาใช้จายในการบํารุง
รักษา ซอมแซม และ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

20,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 37,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 9,000

คาจัดซื้อสแกนเนอร์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 5,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

คาจัดซื้อรถยนต์ 854,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

44,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 10,000 20,100

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟา

10,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

คาใช้จายในการบํารุง
รักษา ซอมแซม และ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

20,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 37,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 9,000

คาจัดซื้อสแกนเนอร์ 17,000 17,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  09:03:55 หน้า : 24/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการตอเติมอาคาร
เครื่องจักรกล

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน

1,300,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (ขับ
เคลื่อนตามโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)

20,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการตอเติมอาคาร
เครื่องจักรกล

314,000 314,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน

1,300,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (ขับ
เคลื่อนตามโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)

20,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสงเสริมภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข)

53,300

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
(ขับเคลื่อนตามโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)

43,200

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ 
(ขับเคลื่อนตามโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)

23,400

รวม 17,929,200 14,874,200 1,397,000 7,492,000 4,663,300 30,000 1,796,000 1,283,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสงเสริมภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข)

53,300

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
(ขับเคลื่อนตามโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)

43,200

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ 
(ขับเคลื่อนตามโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข)

23,400

รวม 928,000 5,517,000 90,000 56,000,000
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