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สว่นที ่ 1 

 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ของ 

 

เทศบาลเมืองชะอ า 

อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบุรี



ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

                 
ท่านประธานสภาฯ  และสมาชกิสภาเทศบาลเมอืงชะอ า 
     

           บดัน้ี ถงึเวลาทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่ของเทศบาลเมืองชะอ า จะไดเ้สนอร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตอ่สภาเทศบาลเมืองชะอ าอีกคร ัง้หน่ึง ฉะนั้น ในโอกาสน้ี ผูบ้ริหารทอ้งถิน่เทศบาลเมืองชะอ า จึงขอชี้แจงใหท้า่นประธาน
และสมาชิกทุกทา่นไดท้ราบถงึสถานะการคลงั ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  ดงัตอ่ไปน้ี 
 

1. สถานะการคลงั   
1.1 งบประมาณรายจ่ายท ั่วไป                     

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ วนัที ่5 สิงหาคม พ.ศ.2564  เทศบาลเมืองชะอ า   
มีสถานะการเงนิ ดงัน้ี    
1.1.1 เงนิฝากธนาคาร            จ านวน      838,705,737.16    บาท    
1.1.2 เงนิสะสม                     จ านวน   1,763,352,827.23    บาท    
1.1.3 เงนิทุนส ารองเงนิสะสม   จ านวน      168,436,139.88    บาท    
1.1.4 รายการกนัเงนิไว้แบบก่อหน้ีผูกพนัและยงัไม่ไดเ้บกิจ่าย  จ านวน  30  โครงการ  
          รวม  30,687,867.56  บาท    
1.1.5 รายการกนัเงนิไว้โดยยงัไม่ไดก้่อหน้ีผูกพนั  จ านวน  41  โครงการ  
          รวม  84,559,322.36  บาท   

1.2 เงนิกู้คงคา้ง  จ านวน  0.00  บาท 
 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
2.1 รายรบัจรงิ  จ านวน  446,074,712.20  บาท  ประกอบดว้ย    

หมวดภาษีอากร จ านวน 13,127,497.90   บาท    
หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต จ านวน 6,153,475.80 บาท    
หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ จ านวน 11,061,715.55 บาท    
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค และกจิการพาณิชย ์ จ านวน 1,788,320.07 บาท    
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด จ านวน 368,365.60 บาท    
หมวดรายไดจ้ากทุน จ านวน 0.00 บาท    
หมวดภาษีจดัสรร จ านวน 184,224,270.28 บาท    
หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป จ านวน 229,351,067.00 บาท 

  
2.2 เงนิอุดหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์  จ านวน  50,383,749.57  บาท 

  
2.3 รายจ่ายจรงิ  จ านวน  357,070,754.21  บาท  ประกอบดว้ย    

งบกลาง จ านวน 64,647,877.68 บาท    
งบบุคลากร จ านวน 200,852,249.87 บาท    
งบด าเนินงาน จ านวน 88,426,966.66 บาท    
งบลงทุน จ านวน 2,213,660.00 บาท    
งบเงนิอุดหนุน จ านวน 930,000.00 บาท    
งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 

  
2.4 รายจ่ายทีจ่่ายจากเงนิอุดหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์  จ านวน  50,383,749.57  บาท 

  
2.5 มีการจ่ายเงนิสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่ จ านวน  8,720,133.44  บาท 

  
2.6 รายจ่ายทีจ่่ายจากเงนิทุนส ารองเงนิสะสม  จ านวน  0.00  บาท 

  
2.7 รายจ่ายทีจ่่ายจากเงนิกู้  จ านวน  0.00  บาท 

  

 
 
 
 
   

 
 
 
   

 
            

3. งบเฉพาะการ 
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                       ค าแถลงงบประมาณ 

  

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
ประเภทกจิการประปา      

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ วนัที ่30 กรกฎาคม พ.ศ.2564    
รายรบัจรงิ จ านวน 47,450,374.91 บาท    
รายจ่ายจรงิ จ านวน 44,417,075.41 บาท    
ก าไรสะสม จ านวน 0.00 บาท    
เงนิสะสม จ านวน 50,295,147.26 บาท    
ทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน 35,953,505.39 บาท    
กู้เงนิจากธนาคาร/ก.ส.ท./อืน่ๆ จ านวน 50,000,000.00 บาท    
ยืมเงนิสะสมจากเทศบาล จ านวน 0.00 บาท    
เงนิฝากธนาคาร จ านวน 106,823,751.88 บาท    
ทรพัย์รบัจ าน า จ านวน 0.00 บาท   

ประเภทกจิการสถานธนานุบาล      
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ วนัที ่30 กรกฎาคม พ.ศ.2564    

รายรบัจรงิ จ านวน 5,823,809.02 บาท    
รายจ่ายจรงิ จ านวน 2,276,715.13 บาท    
ก าไรสะสม จ านวน 5,138,766.77 บาท    
เงนิสะสม จ านวน 0.00 บาท    
ทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน 0.00 บาท    
กู้เงนิจากธนาคาร/ก.ส.ท./อืน่ๆ จ านวน 1,237.58 บาท    
ยืมเงนิสะสมจากเทศบาล จ านวน 0.00 บาท    
เงนิฝากธนาคาร จ านวน 549,897.64 บาท    
ทรพัย์รบัจ าน า จ านวน 51,410,350.00 บาท 
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 เทศบาลเมอืงชะอ า 

อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบรุี 
    

1. รายรบั 
   

        

รายรบั 
รายรบัจรงิ 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายไดจ้ดัเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 13,127,497.90 59,866,000.00 59,866,000.00 

  หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 6,153,475.80 5,719,700.00 5,719,700.00 

  หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 11,061,715.55 11,500,000.00 11,500,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกจิการพาณิชย์ 1,788,320.07 1,950,000.00 1,950,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 368,365.60 300,300.00 300,300.00 

  รวมรายไดจ้ดัเก็บเอง 32,499,374.92 79,336,000.00 79,336,000.00 

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่       

  หมวดภาษีจดัสรร 184,224,270.28 177,300,000.00 177,300,000.00 

  รวมรายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

184,224,270.28 177,300,000.00 177,300,000.00 

รายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่       

  หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 229,351,067.00 231,364,000.00 232,364,000.00 

  รวมรายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 229,351,067.00 231,364,000.00 232,364,000.00 

รวม 446,074,712.20 488,000,000.00 489,000,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าแถลงงบประมาณ 
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ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลเมอืงชะอ า 

อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบรุี 
 

2. รายจา่ย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจรงิ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

จา่ยจากงบประมาณ       

  งบกลาง 64,647,877.68 63,984,000.00 68,285,000.00 

  งบบุคลากร 200,852,249.87 220,265,000.00 223,498,000.00 

  งบด าเนินงาน 88,426,966.66 99,611,900.00 92,346,200.00 

  งบลงทุน 2,213,660.00 101,599,100.00 102,830,800.00 

  งบเงนิอุดหนุน 930,000.00 2,535,000.00 2,035,000.00 

  งบรายจ่ายอืน่ 0.00 5,000.00 5,000.00 

รวมจา่ยจากงบประมาณ 357,070,754.21 488,000,000.00 489,000,000.00 

 

 

 



รายรบังบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 

ค าแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเภทรายรบั 
รายรบัจรงิ ประมาณการ 

2562 2563 2564 2565 

คา่น ้าจากมาตรวดัน ้า 55,689,586.79 52,787,611.50 60,000,000.00 57,000,000.00 

คา่เช่ามาตรวดัน ้า 6,364,615.00 6,449,935.00 6,000,000.00 5,500,000.00 

คา่จ าหน่ายน ้าจากทอ่ธาร 60,200.00 55,050.00 100,000.00 50,000.00 

ผลประโยชน์คา่ตรวจ 372,900.00 435,350.00 700,000.00 600,000.00 

ผลประโยชน์คา่แรง 576,400.00 563,890.00 600,000.00 750,000.00 

ผลประโยชน์จากเบ็ดเตล็ด 776,614.00 795,226.00 700,000.00 1,000,000.00 

คา่จ าหน่ายมาตรวดัน ้า 1,018,100.00 1,016,000.00 1,000,000.00 1,300,000.00 

รายได้ดอกเบ้ียเงนิฝากธนาคาร 684,314.90 799,537.55 900,000.00 800,000.00 

รวมรายรบั 65,542,730.69 62,902,600.05 70,000,000.00 67,000,000.00 

 
 
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 

ค าแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเภทรายจา่ย 
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

2562 2563 2564 2565 

งบกลาง 7,799,403.18 767,748.28 7,956,000.00 8,418,000.00 

หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 11,501,130.00 11,880,790.00 13,184,000.00 12,519,000.00 

หมวดคา่ตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 18,864,596.27 19,574,388.83 23,204,000.00 22,954,000.00 

หมวดคา่สาธารณูปโภค 19,530,808.86 20,686,097.17 22,776,000.00 21,105,000.00 

หมวดคา่ครุภณัฑ์ ทีด่นิและ 
สิง่ก่อสรา้ง 

5,428,725.25 2,560,301.00 2,880,000.00 2,004,000.00 

รวมรายจา่ย 63,124,663.56 62,374,325.28 70,000,000.00 67,000,000.00 
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รายรบังบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 

 
 
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 

ค าแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเภทรายจา่ย 
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

2562 2563 2564 2565 

งบกลาง 1,012,385.51 395,379.40 5,863,000.00 5,863,000.00 

หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,715,063.00 1,845,120.00 2,670,000.00 2,670,000.00 

หมวดคา่ตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 758,669.83 628,871.78 2,157,000.00 2,157,000.00 

หมวดคา่สาธารณูปโภค 127,315.28 73,145.17 142,400.00 142,000.00 

หมวดคา่ครุภณัฑ์ ทีด่นิและ 
สิง่ก่อสรา้ง 

0.00 0.00 56,600.00 20,000.00 

รายจ่ายจากก าไรสุทธิ 5,928,523.98 3,278,586.90 6,500,000.00 6,500,000.00 

รวมรายจา่ย 9,541,957.60 6,221,103.25 17,389,000.00 17,352,000.00 

 
 
 

 

 

ค าแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเภทรายรบั 
รายรบัจรงิ ประมาณการ 

2562 2563 2564 2565 

ก.รายได้  (รวม)                 9,796,200.71 8,570,336.88 11,400,000.00 11,400,000.00 

ดอกเบ้ียรบัจ าน า 8,372,136.00 7,417,572.75 9,990,000.00 9,990,000.00 

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 4,359.71 1,603.13 10,000.00 10,000.00 

ก าไรในการจ าหน่ายทรพัย์หลุด 1,419,705.00 1,151,161.00 1,400,000.00 1,400,000.00 

ข.รายได้จากเงนิก าไรสุทธ ิ (รวม)                5,928,523.98 5,961,066.90 6,500,000.00 6,500,000.00 

-เงนิรางวลัประจ าปี  20% 1,185,704.80 1,192,213.38 1,300,000.00 1,300,000.00 

-เงนิบูรณะทอ้งถิน่  30%  1,778,557.19 1,788,320.07 1,950,000.00 1,950,000.00 

-เงนิสมทบกองทุน 
 หมุนเวียน 50 % 

2,964,261.99 2,980,533.45 3,250,000.00 3,250,000.00 

รวมรายรบั 15,724,724.69 14,531,403.78 17,900,000.00 17,900,000.00 
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สว่นที ่ 2 

เทศบญัญตั ิ

เรือ่ง 

งบประมาณรายจา่ย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ของ 

เทศบาลเมอืงชะอ า 

อ าเภอชะอ า   จงัหวดัเพชรบรุี 



บนัทกึหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบญัญตั ิงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองชะอ า 

อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบรุี 

        
      

ดา้น รวม 

ดา้นบรหิารท ั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท ั่วไป 48,888,000 

  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 10,084,000 

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม   

  แผนงานการศึกษา 179,858,000 

  แผนงานสาธารณสุข 40,248,000 

  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 6,353,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 10,537,000 

  แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 2,103,000 

ดา้นการเศรษฐกจิ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 122,644,000 

ดา้นการด าเนินงานอืน่   

  แผนงานงบกลาง 68,285,000 

งบประมาณรายจา่ยท ัง้สิน้ 489,000,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลเมอืงชะอ า 

อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบรุี 

  
  

              
แผนงานงบกลาง 

                     
    งาน 

งบกลาง รวม 

        

งบ 
          
            

              
งบกลาง 68,285,000 68,285,000         
    งบกลาง 68,285,000 68,285,000                       
 
 

แผนงานบริหารงานท ั่วไป 
                     

    งาน 

งานบรหิารท ั่วไป งานวางแผนสถติแิละวชิาการ งานบรหิารงานคลงั 
งานควบคมุภายในและ 
การตรวจสอบภายใน 

รวม 

  

งบ 
    
      

        
งบบุคลากร 18,405,000 4,956,000 8,310,000 234,000 31,905,000   
    เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 6,155,000 0 0 0 6,155,000   
    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 12,250,000 4,956,000 8,310,000 234,000 25,750,000   
งบด าเนินงาน 4,176,000 1,226,600 11,271,800 32,000 16,706,400   
    คา่ตอบแทน 416,000 10,000 420,000 0 846,000   
    คา่ใช้สอย 1,865,000 710,000 280,000 13,000 2,868,000   
    คา่วสัดุ 455,000 420,000 10,510,000 19,000 11,404,000   
    คา่สาธารณูปโภค 1,440,000 86,600 61,800 0 1,588,400   
งบลงทุน 22,000 42,400 53,200 14,000 131,600   
    คา่ครุภณัฑ์ 22,000 42,400 53,200 14,000 131,600   
งบเงนิอุดหนุน 140,000 0 0 0 140,000   
    เงนิอุดหนุน 140,000 0 0 0 140,000   
งบรายจา่ยอืน่ 0 0 5,000 0 5,000   
    รายจ่ายอืน่ 0 0 5,000 0 5,000                 
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
              
    งาน 

งานเทศกจิ 
งานป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภยั 
รวม 

      

งบ 
        
          

            
งบบุคลากร 1,649,000 6,598,000 8,247,000       
    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,649,000 6,598,000 8,247,000       
งบด าเนินงาน 655,000 1,092,000 1,747,000       
    คา่ใช้สอย 510,000 209,000 719,000       
    คา่วสัดุ 25,000 600,000 625,000       
    คา่สาธารณูปโภค 120,000 217,000 337,000       
    คา่ตอบแทน 0 66,000 66,000       
งบลงทุน 0 90,000 90,000       
    คา่ครุภณัฑ์ 0 90,000 90,000                     
 
 

แผนงานการศกึษา 
                     

    งาน 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา 

งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา 

งานระดบัมธัยมศกึษา งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั รวม 

  

งบ 
    
      

        
งบบุคลากร 6,267,000 123,528,000 0 0 129,795,000   
    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,267,000 123,528,000 0 0 129,795,000   
งบด าเนินงาน 503,400 48,655,000 825,000 15,000 49,998,400   
    คา่ตอบแทน 260,000 443,000 0 0 703,000   
    คา่ใช้สอย 90,000 36,191,000 125,000 15,000 36,421,000   
    คา่วสัดุ 130,000 8,345,000 700,000 0 9,175,000   
    คา่สาธารณูปโภค 23,400 3,676,000 0 0 3,699,400   
งบลงทุน 59,600 0 0 0 59,600   
    คา่ครุภณัฑ์ 59,600 0 0 0 59,600   
งบเงนิอุดหนุน 5,000 0 0 0 5,000   
    เงนิอุดหนุน 5,000 0 0 0 5,000                 
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แผนงานสาธารณสขุ 
              
    งาน 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
สาธารณสุข 

งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข รวม 

      

งบ 
        
          

            
งบบุคลากร 26,263,000 3,723,000 29,986,000       
    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 26,263,000 3,723,000 29,986,000       
งบด าเนินงาน 4,051,700 1,592,000 5,643,700       
    คา่ตอบแทน 770,000 390,000 1,160,000       
    คา่ใช้สอย 840,000 610,000 1,450,000       
    คา่วสัดุ 1,660,000 566,000 2,226,000       
    คา่สาธารณูปโภค 781,700 26,000 807,700       
งบลงทุน 3,422,300 406,000 3,828,300       
    คา่ครุภณัฑ์ 3,072,300 406,000 3,478,300       
    คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 350,000 0 350,000       
งบเงนิอุดหนุน 0 790,000 790,000       
    เงนิอุดหนุน 0 790,000 790,000                     
 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
                     

    งาน 

งานสวสัดกิารสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห ์

รวม 

        

งบ 
          
            

              
งบบุคลากร 4,592,000 4,592,000         
    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,592,000 4,592,000         
งบด าเนินงาน 679,700 679,700         
    คา่ตอบแทน 88,000 88,000         
    คา่ใช้สอย 415,000 415,000         
    คา่วสัดุ 155,000 155,000         
    คา่สาธารณูปโภค 21,700 21,700         
งบลงทุน 141,300 141,300         
    คา่ครุภณัฑ์ 141,300 141,300         
งบเงนิอุดหนุน 940,000 940,000       

 

 
    เงนิอุดหนุน 940,000 940,000         
              

1
0

 



 
  
แผนงานเคหะและชุมชน 

                     
    งาน 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
เคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ 
งานก าจดัขยะมูลฝอยและ

สิง่ปฏกูิล 
งานบ าบดัน ้าเสีย รวม งบ 

  

    

      

งบบุคลากร 1,435,000 0 2,040,000 1,216,000 2,261,000 6,952,000 

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,435,000 0 2,040,000 1,216,000 2,261,000 6,952,000 

งบด าเนินงาน 1,599,000 0 250,000 801,000 243,000 2,893,000 

    คา่ตอบแทน 658,000 0 0 25,000 33,000 716,000 

    คา่ใช้สอย 435,000 0 0 481,000 5,000 921,000 

    คา่วสัดุ 490,000 0 250,000 195,000 205,000 1,140,000 

    คา่สาธารณูปโภค 16,000 0 0 100,000 0 116,000 

งบลงทุน 498,000 0 0 174,000 0 672,000 

    คา่ครุภณัฑ์ 498,000 0 0 174,000 0 672,000 

งบเงนิอุดหนุน 0 20,000 0 0 0 20,000 

    เงนิอุดหนุน 0 20,000 0 0 0 20,000               
 

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 
                     

    งาน 

งานกีฬาและนนัทนาการ 
งานศาสนาวฒันธรรม

ทอ้งถิน่ 
รวม 

      

งบ 
        
          

            
งบด าเนินงาน 660,000 1,248,000 1,908,000       
    คา่ใช้สอย 525,000 1,248,000 1,773,000       
    คา่วสัดุ 135,000 0 135,000       
งบลงทุน 55,000 0 55,000       
    คา่ครุภณัฑ์ 55,000 0 55,000       
งบเงนิอุดหนุน 0 140,000 140,000       
    เงนิอุดหนุน 0 140,000 140,000                     
 

 

 

 

 
     

 

 

1
1

 



 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
              
    งาน 

งานกอ่สรา้ง รวม 

        

งบ 
          
            

              
งบบุคลากร 12,021,000 12,021,000         
    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 12,021,000 12,021,000         
งบด าเนินงาน 12,770,000 12,770,000         
    คา่ตอบแทน 419,000 419,000         
    คา่ใช้สอย 8,081,000 8,081,000         
    คา่วสัดุ 4,203,000 4,203,000         
    คา่สาธารณูปโภค 67,000 67,000         
งบลงทุน 97,853,000 97,853,000         
    คา่ครุภณัฑ์ 688,000 688,000         
    คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 97,165,000 97,165,000         

1
2

 



 
เทศบญัญตั ิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลเมอืงชะอ า 

อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบรุี 
        

               โดยทีเ่ป็นการสมควรตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  อาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญตั ิ
เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65  จึงตราเทศบญัญตัขิึน้ไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองชะอ า  และโดยเห็นชอบของ 
ผู้ว่าราชการจงัหวดัเพชรบุรี 

 ข้อ 1  เทศบญัญตัิ น้ีเรียกว่า  เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ข้อ 2  เทศบญัญตัิ น้ีให้ใช้บงัคบัต ัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ.2564  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้  573,352,000  บาท 

 ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายท ั่วไป จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป  
          เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้  489,000,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงัน้ี 

        

แผนงาน ยอดรวม 

ดา้นบรหิารท ั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท ั่วไป 48,888,000 

  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 10,084,000 

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม   

  แผนงานการศึกษา 179,858,000 

  แผนงานสาธารณสุข 40,248,000 

  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 6,353,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 10,537,000 

  แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 2,103,000 

ดา้นการเศรษฐกจิ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 122,644,000 

ดา้นการด าเนินงานอืน่   

  แผนงานงบกลาง 68,285,000 

งบประมาณรายจา่ยท ัง้สิน้ 489,000,000 

        
 ข้อ 5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้  84,352,000  บาท  ดงัน้ี  

        
งบ ยอดรวม 

งบกลาง 14,281,000 

งบบุคลากร 15,189,000 

งบด าเนินงาน 46,358,000 

งบลงทุน 2,024,000 

งบรายจ่ายอืน่ 6,500,000 

รวมรายจา่ย 84,352,000 
        

 

 
ข้อ 6  ให้นายกเทศมนตรีเมืองชะอ าปฏบิตักิารเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รบัอนุมตัใิห้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรบัเงนิ การเบกิจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

         
ข้อ 7  ให้นายกเทศมนตรีเมืองชะอ ามีหน้าทีร่กัษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญตัน้ีิ 

  
                                                 ประกาศ ณ วนัที ่   13   กนัยายน   2564   

   

 
  (ลงนาม) นุกูล  พรสมบูรณ์ศริิ  

              ( นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศริิ ) 

               ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองชะอ า 

             เห็นชอบ  

(ลงนาม)  ณฐัวุฒ ิเพ็ชรพรหมศร    

           ( นายณฐัวุฒ ิเพ็ชรพรหมศร )  

           รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเพชรบุรี รกัษาราชการแทน 
           ผู้ว่าราชการจงัหวดัเพชรบุรี 
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รายงานประมาณการรายรบั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลเมอืงชะอ า 
อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบรุี 

หมวด / ประเภทรายรบั 
รายรบัจรงิ ประมาณการ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ยอดต่าง 
(%) 

2565 

หมวดภาษีอากร           

     ประเภทภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง 0.00 0.00 0.00 4,213,579.40 50,640,000.00 0.00% 50,640,000.00 

     ประเภทภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 48,829,126.00 48,058,416.00 51,019,890.00 1,215,220.27 200,000.00 0.00% 200,000.00 

     ประเภทภาษีบ ารุงทอ้งที่ 940,765.90 1,090,874.89 1,094,632.75 282,456.23 10,000.00 0.00% 10,000.00 

     ประเภทภาษีป้าย 9,662,684.00 9,642,167.00 9,651,715.00 7,399,228.00 9,000,000.00 0.00% 9,000,000.00 

     ประเภทอากรการฆ่าสตัว์ 15,324.00 17,414.00 17,434.00 17,014.00 16,000.00 0.00% 16,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร    59,447,899.90 58,808,871.89 61,783,671.75 13,127,497.90 59,866,000.00  59,866,000.00 

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบัและใบอนุญาต         

     ประเภทคา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสุรา 52,700.10 55,998.10 56,531.60 50,954.10 45,000.00 0.00% 45,000.00 

     ประเภทคา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนั 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00% 5,000.00 

     ประเภทคา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 828,740.70 154,251.70 126,874.50 187,114.20 200,000.00 0.00% 200,000.00 

     ประเภทคา่ธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 2,276,258.00 2,238,030.00 2,196,230.00 2,083,545.00 2,100,000.00 0.00% 2,100,000.00 

     ประเภทคา่ธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิง่ปฏิกูล 166,081.00 33,850.00 16,850.00 29,750.00 100,000.00 0.00% 100,000.00 

     ประเภทคา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสือรบัรองการแจ้ง 
     สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

0.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 0.00% 125,000.00 

     ประเภทคา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผ่นประกาศ 
     หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา 

14,800.00 17,000.00 11,000.00 14,600.00 10,000.00 0.00% 10,000.00 

     ประเภทคา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนราษฎร 58,990.00 41,890.00 46,300.00 52,480.00 40,000.00 0.00% 40,000.00 

     ประเภทคา่ธรรมเนียมเกีย่วกบับตัรประจ าตวัประชาชน 396,400.00 395,880.00 417,640.00 434,880.00 250,000.00 0.00% 250,000.00 

     ประเภทคา่ธรรมเนียมเป็นผู้รบัจ้างให้บริการ 4,648.00 2,920.00 1,496.00 1,480.00 1,500.00 0.00% 1,500.00 

     ประเภทคา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00% 7,200.00 

     ประเภทคา่ธรรมเนียมก าจดัขยะมูลฝอย 0.00 801,339.00 1,219,160.00 1,169,199.00 1,000,000.00 0.00% 1,000,000.00 

     ประเภทคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ 0.00 0.00 0.00 10,540.00 0.00 0.00% 0.00 

     ประเภทคา่ปรบัผู้กระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก 74,950.00 63,450.00 121,550.00 111,600.00 260,000.00 0.00% 260,000.00 

     ประเภทคา่ปรบัผู้กระท าผดิกฎหมายบตัรประจ าตวัประชาชน 15,800.00 10,940.00 5,330.00 3,840.00 15,000.00 0.00% 15,000.00 

     ประเภทคา่ปรบัผู้กระท าผดิกฎหมายและข้อบงัคบัทอ้งถิน่ 250,700.00 269,210.00 316,300.00 263,900.00 350,000.00 0.00% 350,000.00 

     ประเภทคา่ปรบัการผดิสญัญา 3,304,531.00 1,583,548.00 1,207,643.77 1,009,526.50 500,000.00 0.00% 500,000.00 

     ประเภทคา่ใบอนุญาตรบัท าการเก็บ ขน สิ่งปฏกูิลหรือมูลฝอย 12,585.00 5,000.00 5,000.00 13,000.00 10,000.00 0.00% 10,000.00 

     ประเภทคา่ใบอนุญาตรบัท าการก าจดัสิง่ปฏกูิลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 4,102.00 0.00 0.00% 0.00 

     ประเภทคา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการที่เป็น 
     อนัตรายต่อสุขภาพ 

546,740.00 613,900.00 528,480.00 451,050.00 530,000.00 0.00% 530,000.00 

     ประเภทคา่ใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือ 
     สถานทีส่ะสมอาหารในครวั หรือพื้นทีใ่ด ซ่ึงมีพื้นทีเ่กิน  
     200 ตารางเมตร 

233,960.00 243,900.00 258,520.00 190,540.00 125,000.00 0.00% 125,000.00 
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หมวด / ประเภทรายรบั 
รายรบัจรงิ ประมาณการ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ยอดต่าง 
(%) 

2565 

     ประเภทคา่ใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ 16,250.00 17,130.00 14,900.00 14,650.00 15,000.00 0.00% 15,000.00 

     ประเภทคา่ใบอนุญาตให้ต ัง้ตลาดเอกชน 3,505.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00% 1,500.00 

     ประเภทคา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 18,330.00 19,746.80 21,520.00 21,400.00 12,000.00 0.00% 12,000.00 

     ประเภทคา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใช้เคร่ือง 
     ขยายเสียง 

8,460.00 7,665.00 7,330.00 5,865.00 7,500.00 0.00% 7,500.00 

     ประเภทคา่ใบอนุญาตอืน่ๆ 18,720.00 17,270.00 9,060.00 29,460.00 10,000.00 0.00% 10,000.00 

รวมหมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบัและใบอนุญาต 9,664,850.80 6,596,075.60 6,589,215.87 6,153,475.80 5,719,700.00  5,719,700.00 

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ        

     ประเภทคา่เช่าหรือบริการสถานที ่  5,718,110.00 5,137,211.00 5,560,619.00 4,415,027.00 5,000,000.00 0.00% 5,000,000.00 

     ประเภทดอกเบ้ีย 5,709,104.12 5,508,730.19 6,754,250.92 6,015,415.55 6,120,000.00 0.00% 6,120,000.00 

     ประเภทคา่ตอบแทนตามทีก่ฎหมายก าหนด 360,000.00 360,000.00 361,798.00 361,798.00 360,000.00 0.00% 360,000.00 

     ประเภทรายได้จากทรพัย์สนิอืน่ๆ 44,418.00 27,200.00 17,218.00 269,475.00 20,000.00 0.00% 20,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 11,831,632.12 11,033,141.19 12,693,885.92 11,061,715.55 11,500,000.00  11,500,000.00 

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์        

     ประเภทเงนิช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 1,894,917.88 1,610,827.99 1,778,557.19 1,788,320.07 1,950,000.00 0.00% 1,950,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 1,894,917.88 1,610,827.99 1,778,557.19 1,788,320.07 1,950,000.00  1,950,000.00 

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด        

     ประเภทคา่ขายแบบแปลน 1,214,203.00 559,750.00 594,000.00 254,000.00 100,000.00 0.00% 100,000.00 

     ประเภทคา่จ าหน่ายแบบพิมพ์และค ารอ้ง 707.00 729.00 833.00 835.00 300.00 0.00% 300.00 

     ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ๆ 499,614.00 264,512.00 349,706.00 113,530.60 200,000.00 0.00% 200,000.00 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 1,714,524.00 824,991.00 944,539.00 368,365.60 300,300.00  300,300.00 

หมวดภาษีจดัสรร        

     ประเภทภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์ 2,096,625.58 2,025,231.17 2,275,920.76 2,428,067.77 1,500,000.00 0.00% 1,500,000.00 

     ประเภทภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 66,279,740.72 65,411,049.83 66,472,039.61 61,755,162.50 65,000,000.00 0.00% 65,000,000.00 

     ประเภทภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายได้ฯ 13,740,186.28 17,955,926.39 16,424,928.24 16,273,464.60 14,000,000.00 0.00% 14,000,000.00 

     ประเภทภาษีธุรกจิเฉพาะ 2,101,970.49 2,139,484.51 1,657,969.64 1,167,752.70 1,700,000.00 0.00% 1,700,000.00 

     ประเภทภาษีสรรพสามติ 18,168,402.74 29,552,418.85 32,560,550.63 28,751,629.08 25,000,000.00 0.00% 25,000,000.00 

     ประเภทคา่ภาคหลวงแร่ 2,681,359.00 2,526,958.23 3,563,904.79 3,232,011.20 3,800,000.00 0.00% 3,800,000.00 

     ประเภทคา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 233,755.00 229,733.79 286,149.21 254,605.43 300,000.00 0.00% 300,000.00 

     ประเภทคา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละ 
     นิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ 

147,698,563.00 156,871,887.00 111,003,511.00 70,361,577.00 66,000,000.00 0.00% 66,000,000.00 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 261,150,019.59 276,712,689.77 234,244,973.88 184,224,270.28 177,300,000.00  177,300,000.00 

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป        

     ประเภทเงนิอุดหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนินการ 
     ตามอ านาจหน้าที่และภารกจิถ่ายโอนเลือกท า 

220,544,710.00 230,588,363.00 229,967,411.00 229,351,067.00 231,364,000.00 0.43% 232,364,000.00 

รวมหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 220,544,710.00 230,588,363.00 229,967,411.00 229,351,067.00 231,364,000.00  232,364,000.00 

รวมทุกหมวด 566,248,554.29 586,174,960.44 548,002,254.61 446,074,712.20 488,000,000.00  489,000,000.00 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายท ั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลเมอืงชะอ า 

อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบรุี 

       

ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้  489,000,000 บาท   แยกเป็น   

รายได้จดัเก็บเอง 

 หมวดภาษีอากร รวม 59,866,000 บาท 
        1. ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ จ านวน 200,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการตาม
พระราชบญัญตัภิาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง พ.ศ.2562  
บทเฉพาะกาล มาตรา 91 

  

        2. ภาษีบ ารุงทอ้งที ่ จ านวน 10,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการตาม
พระราชบญัญตัภิาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง พ.ศ.2562  
บทเฉพาะกาล มาตรา 91 

  

        3. ภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง จ านวน 50,640,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยจดัเก็บตาม
พระราชบญัญตัภิาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง พ.ศ.2562 

  

        4. ภาษีป้าย จ านวน 9,000,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการตาม
บญัชีรายละเอียดผูช้ าระภาษี(กค.1) 

  

        5. อากรการฆา่สตัว์ จ านวน 16,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ  

  

 หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต รวม 5,719,700 บาท 
        1. คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 45,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        2. คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนั จ านวน 5,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        3. คา่ธรรมเนียมก าจดัขยะมูลฝอย จ านวน 1,000,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        4. คา่ธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 2,100,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        5. คา่ธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิง่ปฏิกูล จ านวน 100,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        6. คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสือรบัรองการแจ้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

จ านวน 125,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

  

      7. คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผน่ประกาศหรือแผน่ปลวิ 
เพือ่การโฆษณา 
ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

จ านวน 10,000 บาท 

        8. คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนราษฎร จ านวน 40,000 บาท 
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ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        9. คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบับตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน 250,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        10. คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร จ านวน 200,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        11. คา่ธรรมเนียมเป็นผูร้บัจ้างใหบ้รกิาร จ านวน 1,500 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        12. คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 7,200 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        13. คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 260,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        14. คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน 15,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        15. คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายและขอ้บงัคบัทอ้งถิน่ จ านวน 350,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        16. คา่ปรบัการผดิสญัญา จ านวน 500,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        17. คา่ใบอนุญาตรบัท าการเก็บขนสิง่ปฏกิูลหรือมูลฝอย จ านวน 10,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        18. คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักิจการทีเ่ป็น
อนัตรายตอ่สุขภาพ 

จ านวน 530,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        19. คา่ใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครวั หรือพ้ืนทีใ่ด ซ่ึงมีพ้ืนทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร 

จ านวน 125,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        20. คา่ใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ จ านวน 15,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        21. คา่ใบอนุญาตจดัต ัง้ตลาดเอกชน จ านวน 1,500 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        22. คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร จ านวน 12,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        23. คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใช้เครือ่งขยายเสียง จ านวน 7,500 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        24. คา่ใบอนุญาตอื่น ๆ จ านวน 10,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 
  

  

 หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ รวม 11,500,000 บาท 
        1. คา่เช่าหรือบรกิาร จ านวน 5,000,000 บาท 
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ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        2. ดอกเบี้ย จ านวน 6,120,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        3. คา่ตอบแทนตามทีก่ฎหมายก าหนด จ านวน 360,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        4. รายไดจ้ากทรพัย์สนิอืน่ ๆ จ านวน 20,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ  

  

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกจิการพาณิชย ์ รวม 1,950,000 บาท 
        เงนิสนบัสนุนจากกจิการสถานธนานุบาล จ านวน 1,950,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยเป็นรายไดจ้าก
สว่นก าไรทีส่ถานธนานุบาลแบ่งให้  

  

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 300,300 บาท 
        1. คา่ขายเอกสารการจดัซื้อจดัจ้าง จ านวน 100,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        2. คา่ขายแบบพมิพ์และค ารอ้ง จ านวน 300 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        3. รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ ๆ จ านวน 200,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ  

  

รายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 

 หมวดภาษีจดัสรร รวม 177,300,000 บาท 
        1. ภาษีรถยนต์ จ านวน 1,500,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        2. ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 65,000,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        3. ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ จ านวน 14,000,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        4. ภาษีธุรกจิเฉพาะ จ านวน 1,700,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        5. ภาษีสรรพสามติ จ านวน 25,000,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ  

  

        6. คา่ภาคหลวงแร่ จ านวน 3,800,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ 

  

        7. คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 300,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ  

  

        8. คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวล
กฎหมายทีด่นิ 

จ านวน 66,000,000 บาท 

  
  

ประมาณการเทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการจาก
รายรบัจรงิ  

  

รายได้ทีร่ฐับาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 

 หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป รวม 232,364,000 บาท 
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        เงนิอุดหนุนท ั่วไป จ านวน 232,364,000 บาท 

  
  

ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการ
จากรายรบัจรงิ 

  



 
รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลเมอืงชะอ า 

อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบรุี 
 

งาน / งบ / หมวด 
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

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

ปี 2565 

แผนงานบริหารงานท ั่วไป                  

งานบรหิารท ั่วไป        

     งบบุคลากร                                                รวม 15,391,780.00 14,618,867.00 17,354,935.00 16,768,056.00 19,314,000.00  18,405,000.00 

               เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 6,672,155.00 5,965,560.00 7,264,590.00 7,279,240.00 7,512,000.00 -22.04% 6,155,000.00 

               เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 8,719,625.00 8,653,307.00 10,090,345.00 9,488,816.00 11,802,000.00 3.65% 12,250,000.00 

     งบด าเนินงาน                                             รวม 3,461,926.30 3,510,592.19 3,766,099.63 3,287,745.93 6,990,500.00  4,176,000.00 

               คา่ตอบแทน 220,380.00 226,650.00 277,996.00 346,025.67 493,000.00 -18.50% 416,000.00 

               คา่ใช้สอย 1,547,117.97 1,337,203.07 1,372,276.51 551,603.70 4,648,000.00 -149.22% 1,865,000 

               คา่วสัดุ 420,965.58 681,773.01 795,236.38 769,480.14 465,000.00 -2.19% 455,000.00 

               คา่สาธารณูปโภค                        1,273,462.75 1,264,966.11 1,320,590.74 1,620,636.42 1,384,500.00 3.85% 1,440,000.00 

     งบลงทุน                                                    รวม 104,000.00 32,000.00 211,199.15 184,670.00 29,500.00  22,000.00 

               คา่ครุภณัฑ์ 104,000.00 32,000.00 0.00 184,670.00 29,500.00 -34.09% 22,000.00 

               คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

     งบเงนิอุดหนุน                                            รวม 110,000.00 135,000.00 70,000.00 140,000.00 140,000.00  140,000.00 

               เงนิอุดหนุน                               110,000.00 135,000.00 70,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00% 140,000.00 

รวมงานบริหารท ั่วไป 19,067,706.30 18,296,459.19 21,402,233.78 20,380,471.93 26,474,000.00  22,743,000.00 

งานวางแผนสถติแิละวชิาการ        

     งบบุคลากร                                                รวม  3,775,080.00 4,098,260.00 4,248,560.00 4,496,280.00 4,813,000.00  4,956,000.00 

               เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,775,080.00 4,098,260.00 4,248,560.00 4,496,280.00 4,813,000.00 2.88% 4,956,000.00 

     งบด าเนินงาน                                             รวม 1,231,007.87 1,328,661.04 1,128,857.77 471,202.37 1,305,100.00  1,226,600.00 

               คา่ตอบแทน 32,956.00 37,000.00 33,800.00 11,744.00 30,000.00 -200.00% 10,000.00 

               คา่ใช้สอย 172,944.07 655,107.00 651,950.00 65,144.00 740,000.00 -4.22% 710,000.00 

               คา่วสัดุ 953,382.00 559,823.00 371,392.00 322,618.00 445,000.00 -5.95% 420,000.00 

               คา่สาธารณูปโภค                            71,725.80 76,731.04 71,715.77 71,696.37 90,100.00 -4.04% 86,600.00 

     งบลงทุน                                                    รวม 97,500.00 58,800.00 40,300.00 35,600.00 14,900.00  42,400.00 

               คา่ครุภณัฑ์ 7,500.00 58,800.00 40,300.00 35,600.00 14,900.00 64.85% 42,400.00 

               คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 90,000.00 0.00 0.00 448,500.00 0.00 0.00% 0.00 

     งบเงนิอุดหนุน                                            รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

               เงนิอุดหนุน                               0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

รวมงานวางแผนสถติแิละวชิาการ 5,103,587.87 5,485,721.04 5,417,717.77 5,451,582.37 6,133,000.00  6,225,000.00 

งานบรหิารงานคลงั        

     งบบุคลากร                                                รวม 7,012,458.00 7,493,200.00 7,133,300.00 7,559,295.00 8,291,000.00  8,310,000.00 

               เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 7,012,458.00 7,493,200.00 7,133,300.00 7,559,295.00 8,291,000.00 0.22% 8,310,000.00 
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     งบด าเนินงาน                                             รวม 12,201,111.21 14,487,164.06 15,706,560.57 12,197,058.70 12,271,900.00  11,271,800.00 

               คา่ตอบแทน 251,895.00 297,941.00 323,030.00 1,164,683.00 500,000.00 -19.04% 420,000.00 

               คา่ใช้สอย 301,217.54 351,242.25 316,317.00 831,270.93 390,000.00 -39.28% 280,000.00 

               คา่วสัดุ 11,589,201.73 13,784,676.23 15,012,273.76 10,145,009.67 11,315,000.00 -7.65% 10,510,000.00 

               คา่สาธารณูปโภค 58,796.94 53,304.58 54,939.30 56,095.08 66,900.00 -8.25% 61,800.00 

     งบลงทุน                                                    รวม 67,500.00 61,400.00 37,000.00 241,400.00 106,100.00  53,200.00 

               คา่ครุภณัฑ์ 67,500.00 61,400.00 37,000.00 241,400.00 106,100.00 -99.43% 53,200.00 

     งบรายจา่ยอืน่                                            รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00  5,000.00 

               รายจ่ายอืน่ 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00% 5,000.00 

รวมงานบริหารงานคลงั 19,281,069.21 22,041,764.06 22,876,860.57 19,997,753.70 20,674,000.00  19,640,000.00 

งานควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน        

     งบบุคลากร                                                รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  234,000.00 

               เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 234,000.00 

     งบด าเนินงาน                                             รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  32,000.00 

               คา่ใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 13,000.00 

               คา่วสัดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 19,000.00 

     งบลงทุน                                                    รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  14,000.00 

               คา่ครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 14,000.00 

รวมงานควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  280,000.00 

รวมแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 43,452,363.38 45,823,944.29 49,696,812.12 45,829,808.00 53,281,000.00  48,888,000.00 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน        

งานเทศกจิ        

     งบบุคลากร                                                รวม 569,393.00 585,980.00 1,489,320.00 1,588,392.00 1,630,000.00  1,649,000.00 

               เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 569,393.00 585,980.00 1,489,320.00 1,588,392.00 1,630,000.00 1.15% 1,649,000.00 

     งบด าเนินงาน                                             รวม 2,662,976.03 2,682,904.39 172,744.25 639,666.06 681,000.00  655,000.00 

               คา่ตอบแทน 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

               คา่ใช้สอย 2,501,865.02 2,538,497.20 57,185.38 499,000.00 510,000.00 0.00% 510,000.00 

               คา่วสัดุ 5,485.00 18,671.00 0.00 17,490.00 25,000.00 0.00% 25,000.00 

               คา่สาธารณูปโภค                        131,626.01 125,736.19 115,558.87 123,176.06 146,000.00 -21.66% 120,000.00 

     งบลงทุน                                                    รวม 13,000,000.00 0.00 17,000.00 0.00 547,000.00  0.00 

               คา่ครุภณัฑ์ 13,000,000.00 0.00 17,000.00 0.00 47,000.00 -100.00% 0.00 

               คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100.00% 0.00 

รวมงานเทศกิจ 16,232,369.03 3,268,884.39 1,679,064.25 2,228,058.06 2,858,000.00  2,304,000.00 

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั        

     งบบุคลากร                                                 รวม 5,100,606.00 5,236,960.00 6,376,108.00 6,636,174.00 6,692,000.00  6,598,000.00 

               เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,100,606.00 5,236,960.00 6,376,108.00 6,636,174.00 6,692,000.00 -1.42% 6,598,000.00 

     งบด าเนินงาน                                             รวม 1,292,913.96 1,399,179.50 1,118,787.00 1,218,297.82 938,000.00  1,092,000.00 

               คา่ตอบแทน 78,960.00 82,300.00 26,750.00 27,870.00 80,000.00 -21.21% 66,000.00 
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               คา่ใช้สอย 180,182.98 337,736.95 302,507.72 300,630.00 100,000.00 52.15% 209,000.00 

               คา่วสัดุ 762,880.44 731,266.80 553,430.10 684,746.89 535,000.00 10.83% 600,000.00 

               คา่สาธารณูปโภค  270,890.54 247,875.75 236,099.18 205,050.93 223,000.00 -2.76% 217,000.00 

     งบลงทุน                                                    รวม 4,778,800.00 485,760.00 417,400.00 72,000.00 60,000.00  90,000.00 

               คา่ครุภณัฑ์ 4,778,800.00 485,760.00 417,400.00 72,000.00 60,000.00 33.33% 90,000.00 

               คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั 11,172,319.96 7,121,899.50 7,912,295.00 7,926,471.82 7,690,000.00  7,780,000.00 

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 27,404,688.99 10,390,783.89 9,591,359.25 10,154,529.88 10,548,000.00  10,084,000.00 

แผนงานการศกึษา        

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา        

     งบบุคลากร                                                รวม 3,459,096.00 3,746,880.00 3,963,770.00 4,607,159.80 5,329,000.00  6,267,000.00 

               เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,459,096.00 3,746,880.00 3,963,770.00 4,607,159.80 5,329,000.00 14.96% 6,267,000.00 

     งบด าเนินงาน                                             รวม 464,947.22 507,226.00 493,774.82 470,351.27 688,000.00  503,000.00 

               คา่ตอบแทน 128,390.00 142,606.00 182,400.00 205,046.00 260,000.00 0.00% 260,000.00 

               คา่ใช้สอย                                   163,168.89 157,582.33 135,582.65 103,852.75 200,000.00 -122.22% 90,000.00 

               คา่วสัดุ 156,559.00 189,912.00 160,384.00 145,154.00 205,000.00 -57.69% 130,000.00 

               คา่สาธารณูปโภค 16,829.33 17,126.27 15,408.17 16,298.52 23,000.00 1.70% 23,400.00 

     งบลงทุน                                                    รวม 114,400.00 0.00 18,500.00 18,000.00 0.00  59,600.00 

               คา่ครุภณัฑ์ 114,400.00 0.00 18,500.00 18,000.00 0.00 100.00% 59,600.00 

               คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

     งบเงนิอุดหนุน                                            รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00  5,000.00 

               เงนิอุดหนุน                              0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00% 5,000.00 

รวมงานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา 4,038,443.22 4,254,106.60 4,476,044.82 5,095,511.07 6,022,000.00  6,835,000.00 

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา        

     งบบุคลากร                                                รวม 108,833,294.38 109,449,330.23 111,329,743.96 112,830,105.07 121,318,000.00  123,528,000.00 

               เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)                 108,833,294.38 109,449,330.23 111,329,743.96 112,830,105.07 121,318,000.00 1.78% 123,528,000.00 

     งบด าเนินงาน                                             รวม 49,381,893.84 47,490,433.06 47,711,954.58 47,331,737.42 52,476,000.00  48,655,000.00 

               คา่ตอบแทน                               135,686.00 198,650.00 174,912.00 117,848.10 443,000.00 0.00% 443,000.00 

               คา่ใช้สอย                                   38,094,159.50 37,668,723.00 38,474,251.00 38,036,640.30 40,408,000.00 -11.65% 36,191,000.00 

               คา่วสัดุ                                      8,063,449.44 5,554,337.06 5,263,413.44 5,865,705.82 8,205,000.00 1.67% 8,345,000.00 

               คา่สาธารณูปโภค                        3,088,598.90 3,412,723.00 3,799,378.14 3,311,543.20 3,420,000.00 6.96% 3,676,000.00 

     งบลงทุน                                                    รวม    2,318,000.00 0.00 0.00 0.00 2,010,000.00  0.00 

               คา่ครุภณัฑ์ 518,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

               คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 2,010,000.00 -100.00% 0.00 

รวมงานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 160,533,188.22 156,939,763.29 159,041,698.54 160,161,842.49 175,804,000.00  172,183,000.00 

งานระดบัมธัยมศกึษา        

     งบบุคลากร                                                รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

               เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)                0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 
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     งบด าเนินงาน                                             รวม 1,276,679.50 1,139,851.00 1,164,502.00 1,285,552.00 1,090,000.00  825,000.00 

               คา่ตอบแทน                                0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

               คา่ใช้สอย                                  557,819.50 559,856.00 564,598.00 588,650.00 390,000.00 -212.00% 125,000.00 

               คา่วสัดุ                                      718,860.00 579,995.00 599,904.00 696,902.00 700,000.00 0.00% 700,000.00 

รวมระดบัมธัยมศึกษา 1,276,679.50 1,139,851.00 1,164,502.00 1,285,552.00 1,090,000.00  825,000.00 

งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั        

     งบด าเนินงาน                                             รวม 0.00 87,600.00 24,950.00 5,000.00 85,000.00  15,000.00 

               คา่ใช้สอย  0.00 87,600.00 24,950.00 5,000.00 85,000.00 -466.66% 15,000.00 

รวมงานศกึษาไมก่ าหนดระดบั 0.00 87,600.00 24,950.00 5,000.00 85,000.00  15,000.00 

รวมแผนงานการศึกษา 165,848,310.94 162,421,320.89 164,707,195.36 166,547,905.56 183,001,000.00  179,858,000.00 

แผนงานสาธารณสุข        

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข        

     งบบุคลากร                                                รวม 19,626,935.00 22,204,311.00 22,191,732.08 22,493,441.00 25,152,000.00  26,263,000.00 

              เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 19,626,935.00 22,204,311.00 22,191,732.08 22,493,441.00 25,152,000.00 4.23% 26,263,000.00 

     งบด าเนินงาน                                             รวม 4,896,277.52 4,579,508.01 5,580,506.95 4,416,863.16 4,349,000.00  4,051,700.00 

               คา่ตอบแทน 557,206.00 661,744.00 847,106.00 798,728.00 640,000.00 16.88% 770,000.00 

               คา่ใช้สอย 1,205,019.73 1,544,647.21 1,268,616.10 516,458.85 1,284,000.00 -52.85% 840,000.00 

               คา่วสัดุ 2,473,379.00 1,687,155.00 2,776,403.00 2,322,687.00 1,648,000.00 0.72% 1,660,000.00 

               คา่สาธารณูปโภค                        660,672.79 685,961.80 688,381.85 778,989.31 777,000.00 0.51% 781,700.00 

     งบลงทุน                                                    รวม 851,900.00 9,000.00 28,200.00 63,300.00 235,000.00  3,422,300.00 

               คา่ครุภณัฑ์ 851,900.00 9,000.00 28,200.00 63,300.00 235,000.00 92.35% 3,072,300.00 

               คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 350,000.00 

     งบเงนิอุดหนุน                                            รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

               เงนิอุดหนุน                               0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

รวมงานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 25,375,112.52 26,792,819.01 27,800,439.03 26,973,604.16 29,736,000.00  33,737,000.00 

งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข        

     งบบุคลากร                                                รวม 1,868,490.00 2,356,607.00 2,634,278.00 2,677,256.00 3,924,000.00  3,723,000.00 

               เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,868,490.00 2,356,607.00 2,634,278.00 2,677,256.00 3,924,000.00 -5.39% 3,723,000.00 

     งบด าเนินงาน                                             รวม 1,770,417.43 1,701,828.77 1,673,368.43 3,357,091.98 1,757,000.00  1,592,200.00 

               คา่ตอบแทน 129,790.00 151,570.00 211,912.00 357,624.00 430,000.00 -10.25% 390,000.00 

               คา่ใช้สอย 653,670.06 751,406.25 707,142.49 2,011,601.00 680,000.00 -11.47% 610,000.00 

               คา่วสัดุ 963,367.56 777,906.60 735,837.04 966,474.50 621,000.00 -9.71% 566,000.00 

               คา่สาธารณูปโภค                        23,589.81 20,945.92 18,476.90 21,392.48 26,000.00 0.00% 26,000.00 

     งบลงทุน                                                    รวม 80,390.00 173,300.00 435,000.00 0.00 196,000.00  405,800.00 

               คา่ครุภณัฑ์ 80,390.00 173,300.00 435,000.00 0.00 196,000.00 51.70% 405,800.00 

               คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

     งบเงนิอุดหนุน                                            รวม 270,000.00 730,000.00 720,000.00 710,000.00 810,000.00  790,000.00 

              เงนิอุดหนุน                               270,000.00 730,000.00 720,000.00 710,000.00 810,000.00 -2.53% 790,000.00 
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รวมงานศูนย์บรกิารสาธารณสุข 3,989,297.43 4,961,735.77 5,462,646.43 6,744,347.98 6,687,000  6,511,000.00 

รวมแผนงานสาธารณสุข 29,364,409.95 31,754,554.78 33,263,085.46 33,717,952.14 36,423,000.00  40,248,000.00 

แผนงานสงัคมสงเคราะห ์        

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห ์        

     งบบุคลากร                                                รวม 3,396,592.00 3,588,480.00 3,799,080.00 4,112,240.00 4,381,000.00  4,592,000.00 

               เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,396,592.00 3,588,480.00 3,799,080.00 4,112,240.00 4,381,000.00 4.59% 4,592,000.00 

     งบด าเนินงาน                                             รวม 711,636.64 598,028.24 822,904.22 350,247.49 466,000.00  679,700.00 

               คา่ตอบแทน 38,300.00 91,300.00 78,366.00 87,500.00 95,000.00 -7.95% 88,000.00 

               คา่ใช้สอย 511,030.51 339,757.93 607,547.51 96,208.00 205,000.00 50.60% 415,000.00 

               คา่วสัดุ 144,882.25 149,494.00 121,098.00 150,696.00 125,000.00 19.35% 155,000.00 

               คา่สาธารณูปโภค                        17,423.88 17,476.31 15,892.71 15,843.49 21,000.00 3.22% 21,700.00 

     งบลงทุน                                                    รวม 95,000.00 30,100.00 548,410.00 58,600.00 0.00  141,300.00 

               คา่ครุภณัฑ์ 95,000.00 30,100.00 513,100.00 58,600.00 0.00 100.00% 141,300.00 

               คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 0.00 0.00 35,310.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

     งบเงนิอุดหนุน                                            รวม 1,040,000.00 1,040,000.00 940,000.00 0.00 940,000.00  940,000.00 

               เงนิอุดหนุน                               1,040,000.00 1,040,000.00 940,000.00 0.00 940,000.00 0.00% 940,000.00 

รวมงานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห ์ 5,243,228.64 5,256,608.24 6,110,394.22 4,521,087.49 5,767,000.00  6,353,000.00 

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 5,243,228.64 5,256,608.24 6,110,394.22 4,521,087.49 5,767,000.00  6,353,000.00 

แผนงานเคหะและชุมชน        

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน        

     งบบุคลากร                                                 รวม 2,392,500.00 2,459,334.00 2,368,290.00 2,865,420.00 3,788,000.00  1,435,000.00 

               เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,392,500.00 2,459,334.00 2,368,290.00 2,865,420.00 3,788,000.00 -163.97% 1,435,000.00 

     งบด าเนินงาน                                             รวม 1,195,712.80 1,196,221.99 1,639,726.08 894,340.15 3,137,400.00  1,599,000.00 

               คา่ตอบแทน 60,050.00 70,650.00 66,000.00 99,200.00 2,151,000.00 -226.89% 658,000.00 

               คา่ใช้สอย 640,137.03 377,350.78 658,909.00 419,578.00 460,000.00 -5.74% 435,000.00 

               คา่วสัดุ 469,833.90 726,923.60 893,737.00 354,367.20 500,000.00 -2.04% 490,000.00 

               คา่สาธารณูปโภค                        25,691.87 21,297.61 21,080.08 21,194.95 26,400.00 -65.00% 16,000.00 

     งบลงทุน                                                    รวม 9,100,000.00 0.00 74,500.00 178,400.00 191,600.00  498,000.00 

               คา่ครุภณัฑ์ 0.00 0.00 74,500.00 178,400.00 191,600.00 61.52% 498,000.00 

               คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง                        9,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

รวมงานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 12,688,212.80 3,655,555.99 4,082,516.08 3,938,160.15 7,117,000.00  3,532,000.00 

งานไฟฟ้าถนน        

     งบบุคลากร                                                รวม 8,207,765.00 7,858,044.00 8,395,865.00 8,968,054.00 9,723,000.00  0.00 

               เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 8,207,765.00 7,858,044.00 8,395,865.00 8,968,054.00 9,723,000.00 -100.00% 0.00 

     งบด าเนินงาน                                             รวม 6,639,142.82 6,341,001.03 7,299,338.07 3,952,339.13 3,839,000.00  0.00 

               คา่ตอบแทน 128,156.00 195,658.00 259,781.00 314,834.00 319,000.00 -100.00% 0.00 

               คา่ใช้สอย 1,539,043.97 1,182,205.03 2,314,400.67 111,640.00 20,000.00 -100.00% 0.00 

               คา่วสัดุ 4,971,942.85 4,963,138.00 4,725,156.40 3,525,865.13 3,500,000.00 -100.00% 0.00 
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     งบลงทุน                                                    รวม 89,552,300.00 1,764,200.00 7,590,000.00 459,800.00 26,204,000.00  0.00 

               คา่ครุภณัฑ์ 2,626,300.00 814,200.00 70,000.00 61,800.00 2,002,000.00 -100.00% 0.00 

               คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง                        86,926,000.00 950,000.00 7,520,000.00 398,000.00 24,202,000.00 -100.00% 0.00 

     งบเงนิอุดหนุน                                            รวม 1,992,867.96 2,495,518.04 2,498,345.12 0.00 500,000.00  20,000.00 

               เงนิอุดหนุน                               1,992,867.96 2,495,518.04 2,498,345.12 0.00 500,000.00 -2,400.00% 20,000.00 

รวมงานไฟฟ้าถนน 106,392,075.78 18,458,763.07 25,783,548.19 13,380,193.13 40,266,000.00  20,000.00 

งานสวนสาธารณะ        

     งบบุคลากร                                                รวม 1,700,000.00 1,934,642.00 1,965,161.00 2,266,838.00 2,040,000.00  2,040,000.00 

               เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,700,000.00 1,934,642.00 1,965,161.00 2,266,838.00 2,040,000.00 0.00% 2,040,000.00 

     งบด าเนินงาน                                             รวม 450,620.00 365,310.00 319,202.27 245,548.00 250,000.00  250,000.00 

               คา่ใช้สอย 1,275.00 4,770.00 18,317.27 0.00 0.00 0.00% 0.00 

               คา่วสัดุ 449,345.00 360,540.00 300,885.00 245,548.00 250,000.00 -100.00% 0.00 

     งบลงทุน                                                    รวม 0.00 30,000.00 102,500.00 0.00 71,083,000.00  0.00 

               คา่ครุภณัฑ์  0.00 30,000.00 102,500.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

               คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 71,083,000.00 -100.00% 0.00 

รวมงานสวนสาธารณะ 2,150,620.00 2,329,952.00 2,386,863.27 2,266,838.00 73,373,000.00  2,290,000.00 

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล        

     งบบุคลากร                                                รวม 1,637,410.00 1,694,685.00 1,426,053.00 1,474,914.00 1,656,000.00  1,216,000.00 

               เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,637,410.00 1,694,685.00 1,426,053.00 1,474,914.00 1,656,000.00 -36.18% 1,216,000.00 

     งบด าเนินงาน                                             รวม 2,277,167.24 2,600,749.57 1,707,334.48 811,112.04 886,000.00  801,000.00 

               คา่ตอบแทน 6,800.00 4,200.00 0.00 49,850.00 50,000.00 -100.00% 25,000.00 

               คา่ใช้สอย 1,687,136.00 2,117,686.00 1,180,234.23 431,200.00 481,000.00 0.00% 481,000.00 

               คา่วสัดุ 467,691.00 382,404.64 425,131.99 239,134.90 235,000.00 -20.51% 195,000.00 

               คา่สาธารณูปโภค                        115,540.24 96,458.93 101,968.26 90,927.14 120,000.00 -20.00% 100,000.00 

     งบลงทุน                                                    รวม 5,664,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  174,000.00 

               คา่ครุภณัฑ์ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 174,000.00 

               คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง  5,614,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 

รวมงานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล 9,578,577.24 4,295,434.57 3,133,387.48 2,286,026.04 2,542,000.00  2,191,000.00 

งานบ าบดัน ้าเสีย        

     งบบุคลากร                                                 รวม 1,710,840.00 1,749,660.00 1,792,980.00 1,754,173.00 2,214,000.00  2,261,000.00 

               เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,710,840.00 1,749,660.00 1,792,980.00 1,754,173.00 2,214,000.00 2.07% 2,261,000.00 

     งบด าเนินงาน                                             รวม 6,966,820.96 5,620,058.52 769,247.83 316,720.00 250,000.00  243,000.00 

               คา่ตอบแทน 36,050.00 48,500.00 40,916.00 23,370.00 33,000.00 0.00% 33,000.00 

               คา่ใช้สอย 4,619,015.78 3,153,002.04 191,303.24 0.00 5,000.00 0.00% 5,000.00 

               คา่วสัดุ 353,869.15 343,909.12 341,225.85 293,350.70 212,000.00 -3.41% 205,000.00 

               คา่สาธารณูปโภค                        1,957,886.03 2,074,647.36 195,802.74 0.00 0.00 0.00% 0.00 

     งบลงทุน                                                    รวม 538,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

               คา่ครุภณัฑ์ 538,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 
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รวมงานบ าบดัน ้าเสีย 9,216,260.96 7,369,718.52 2,562,227.83 2,070,893.70 2,464,000.00  2,504,000.00 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 140,025,746.78 36,109,424.15 37,948,542.85 23,942,111.02 125,762,000.00  10,537,000.00 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ        

งานกีฬาและนนัทนาการ        

     งบด าเนินงาน                                             รวม 1,176,140.00 1,234,456.40 1,399,573.00 1,648,209.00 1,675,000.00  660,000.00 

               คา่ใช้สอย 1,133,790.00 1,110,126.00 1,237,106.00 1,556,967.00 1,560,000.00 -197.14 525,000.00 

               คา่วสัดุ 42,350.00 124,330.40 162,467.00 91,242.00 115,000.00 14.81% 135,000.00 

     งบลงทุน                                                    รวม 0.00 35,000.00 0.00 0.00 324,000.00  55,000.00 

               คา่ครุภณัฑ์ 0.00 35,000.00 0.00 0.00 54,000.00 1.81% 55,000.00 

               คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง                   0.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 -100.00% 0.00 

รวมงานกีฬาและนนัทนาการ 1,176,140.00 1,269,456.40 1,399,573.00 1,648,209.00   1,999,000.00  715,000.00 

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่        

     งบด าเนินงาน                                             รวม 1,569,765.00 1,435,625.00 1,947,400.00 1,149,100.00 1,248,000.00  1,248,000.00 

               คา่ใช้สอย 1,569,765.00 1,435,625.00 1,947,400.00 1,149,100.00 1,248,000.00 0.00% 1,248,000.00 

     งบเงนิอุดหนุน                                            รวม 0.00 120,000.00 100,000.00 80,000.00 140,000.00  140,000.00 

               เงนิอุดหนุน                               0.00 120,000.00 100,000.00 80,000.00 140,000.00 0.00% 140,000.00 

รวมงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ 1,569,765.00 1,555,625.00 2,047,400.00 1,149,100.00 1,388,000.00  1,388,000.00 

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 2,745,905.00 2,825,081.40 3,446,973.00 2,797,309.00 3,387,000.00  2,103,000.00 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        

งานกอ่สรา้ง        

     งบบุคลากร                                                รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  12,021,000.00 

               เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 12,021,000.00 

     งบด าเนินงาน                                             รวม 0.00 0.00 35,185.07 4,458,783.44 5,249,000.00  12,770,000.00 

               คา่ตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 419,000.00 

               คา่ใช้สอย 0.00 0.00 0.00 4,322,553.89 3,971,000.00 50.86% 8,081,000.00 

               คา่วสัดุ 0.00 0.00 0.00 99,142.68 1,203,000.00 71.37% 4,203,000.00 

               คา่สาธารณูปโภค                        0.00 0.00 35,185.07 37,086.87 75,000.00 -11.94% 67,000.00 

     งบลงทุน                                                    รวม 0.00 0.00 0.00 453,390.00 598,000.00  97,853,000.00 

               คา่ครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0.00 453,390.00 598,000.00 13.08% 688,000.00 

               คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 97,165,000.00 

รวมงานกอ่สรา้ง 0.00 0.00 35,185.07 4,912,173.44 5,847,000.00  122,644,000.00 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 35,185.07 4,912,173.44 5,847,000.00  122,644,000.00 

แผนงานงบกลาง        

     งบกลาง                                                     รวม 40,343,749.56 51,017,735.64 55,055,962.42 64,647,877.68 63,984,000.00  68,285,000.00 

              งบกลาง 40,343,749.56 51,017,735.64 55,055,962.42 64,647,877.68 63,984,000.00 6.29% 68,285,000.00 

รวมแผนงานงบกลาง          40,343,749.56 51,017,735.64 55,055,962.42 64,647,877.68 63,984,000.00  68,285,000.00 

รวมทุกแผนงาน 454,428,403.24 345,599,453.28 359,855,509.75 357,070,754.21 488,000,000.00  489,000,000.00 
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      รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป 

                            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

                                                            เทศบาลเมืองชะอ า 

                                                     อ าเภอชะอ า   จงัหวดัเพชรบรุี 

                   

   ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้   489,000,000   บาท   แยกเป็น   

                                                 แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 68,285,000 บาท 
  งบกลาง รวม 68,285,000 บาท 
   งบกลาง รวม 68,285,000 บาท 
   เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ านวน 2,300,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ในอตัรารอ้ยละห้า 
ของคา่ตอบแทน  พรอ้มกบัหกัคา่ตอบแทนของพนกังานจ้าง 
สง่เป็นเงนิสมทบในอตัราเดียวกนัดว้ย  โดยถือปฏบิตัติาม
พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ.2533 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ  
* ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง    

      

   เบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ     จ านวน   41,829,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรบัโครงการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายได้ 
แก่ผูสู้งอายุ  โดยจ่ายอตัราเบี้ยยงัชีพรายเดือนแบบข ัน้บนัได   
ดงัน้ี 
        - อาย ุ60 - 69 ปี   คนละ 600 บาท/เดือน   
        - อาย ุ70 - 79 ปี   คนละ 700 บาท/เดือน   
        - อาย ุ80 - 89 ปี   คนละ 800 บาท/เดือน   
        - อาย ุ90 ปีขึน้ไป  คนละ 1,000 บาท/เดือน  
โดยถือปฏบิตัติามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
การจ่ายเงนิเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ.2552 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2562 และหนงัสือ
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว1430  
ลงวนัที ่6 กรกฎาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่139  ล าดบัที ่3   
* ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง    

      

   เบี้ยยงัชีพความพกิาร     จ านวน    7,232,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรบัโครงการเสรมิสรา้งสวสัดกิารทาง
สงัคมให้แก่ผูพ้กิารและทุพพลภาพ  โดยคนพกิารมีอายุ 18 ปีขึ้นไป  
ไดร้บัเบี้ยความพกิารคนละ 800 บาทตอ่เดือน และคนพกิารทีม่ี
อายุต ่ากว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทตอ่เดือน   
โดยถือปฏบิตัติามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์
การจ่ายเงนิเบี้ยความพกิารใหค้นพกิารขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2562  
และหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด  
ที ่มท 0810.6/ว1430  ลงวนัที ่6 กรกฎาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่4 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่9  ล าดบัที ่1  
* ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง  

      

   เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์     จ านวน        354,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรบัสนบัสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพ 
ผูป่้วยเอดส์  โดยผูป่้วยเอดส์ทีม่ีสทิธจิะไดร้บัเบี้ยยงัชีพคนละ  
500 บาทตอ่เดือน  โดยถือปฏิบตัติามหนงัสือกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว1430  
ลงวนัที ่6 กรกฎาคม 2564 
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- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่139  ล าดบัที ่1 
* ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง  

   เงนิส ารองจ่าย จ านวน 1,000,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิส ารองจ่ายโดยต ัง้จ่ายใหเ้พียงพอตอ่การเผชิญเหตุ 
สาธารณภยัตลอดปี  และใหน้ าเงนิส ารองจ่ายไปใช้จ่ายเพือ่กรณี
ฉุกเฉินทีมี่เหตุสาธารณภยัเกดิขึน้หรือกรณีการป้องกนัและยบัย ัง้
ก่อนเกดิสาธารณภยัหรือคาดว่าจะเกดิสาธารณภยั หรือกรณี
ฉุกเฉิน  เพือ่บรรเทาปญัหาความเดือดรอ้นของประชาชนเป็น
สว่นรวมได ้ เช่น  การป้องกนัและแก้ไขปญัหาอุทกภยั   
น ้าป่าไหลหลาก  แผน่ดนิถล่ม  ภยัแล้ง  ภยัหนาว  วาตภยั   
อคัคีภยั  ไฟป่าและหมอกควนั  เป็นตน้   
โดยถือปฏบิตัติามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใช้จ่าย
เพือ่ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2560 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่2)  
พ.ศ.2561 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด  
ที ่มท 0808.2/ว3749  ลงวนัที ่30 มถิุนายน 2564 
* ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง  

      

   รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั       
    คา่ใช้จ่ายในการจดัการจราจร จ านวน 260,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดัการจราจร  โดยต ัง้จ่ายเทา่กบั
ประมาณการรายรบั  ประเภทคา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจร
ทางบก  ทีไ่ดต้ ัง้รบัไว้  เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายในการแก้ไขปญัหา
เกีย่วกบัการจราจร  ทีป่ระชาชนไดร้บัประโยชน์โดยตรง   
เช่น  การทาสีตีเส้น  สญัญาณไฟจราจร  สามเหลีย่มหยุดตรวจ   
ป้ายจราจร  กระจกโคง้จราจร  กระบองไฟจราจร  กรวยจราจร  
แผงก ัน้จราจร  แผงพลาสตกิใสน่ ้า  เสาล้มลุกจราจร  เส้ือจราจร  
ยางชะลอความเร็วรถ  เป็นตน้   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว3892  ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562 
* ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง  

      

    คา่บ ารุงสมาคมสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย จ านวน 362,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่บ ารุงสมาคมสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย  
ตามขอ้บงัคบัสมาคมสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย พ.ศ.2556 
หมวดที ่3 บทที ่2 ขอ้ 16 ระบุว่าสมาชิกสามญั ยกเว้นกระทรวง 
มหาดไทย ตอ้งช าระคา่บ ารุงใหแ้ก่สมาคมสนันิบาตเทศบาลแหง่
ประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยรายจ่ายของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่เกีย่วกบัคา่บ ารุงสมาคม พ.ศ.2555  
เป็นรายปีตามขอ้บงัคบัน้ี โดยพจิารณาจากรายรบัจรงิประจ าปี 
ทีผ่า่นมาของสมาชิก ยกเว้นเงนิกู้ เงนิจ่ายขาดเงนิสะสม และเงนิ
อุดหนุนทุกประเภท แตจ่ะตอ้งไม่น้อยกว่ารอ้ยละเศษหน่ึงสว่นหก
ของงบประมาณรายรบัดงักล่าว ท ัง้น้ีไม่เกนิเจ็ดแสนหา้หมืน่บาท   
ซ่ึงรายรบัจรงิประจ าปี 2563 เทา่กบั 216,723,645.20 บาท  
( 216,723,645.20 x 0.00167 = 361,928.48 ) 
* ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง  

      

    เงนิช่วยคา่ครองชีพผูร้บับ านาญ (ช.ค.บ.) จ านวน 1,000,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยคา่ครองชีพผูร้บับ านาญ  โดยถือปฏบิตัติาม
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.5/ว6947   
ลงวนัที ่1 ธนัวาคม 2559 
* ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง  

      

    เงนิบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 1,218,920 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็น 
- เงนิบ าเหน็จปกต ิ ใหก้บั  นายพชิยั  มีแก้ว  
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- เงนิบ าเหน็จรายเดือน  ใหก้บั  นางสาวบุญรอด  สีสด ,  
นายฟุ้ ง  เรืองทบั , นายน้อย  ศรีเอีย่ม , นางจรูญ  เป็นศริ ิ,  
นางบงัเอญิ  สนข า , นายณพงศ์  วงิวอน , นางพชัรนิทร์  
วารีเพชร , นายบุญธรรม  นิลประเสรฐิ  และนายกมล  แป้นทอง   
และในกรณีทีผู่ร้บับ าเหน็จรายเดือนถงึแก่ความตายใหจ้่ายบ าเหน็จ 
ตกทอดเป็นจ านวนสบิหา้เทา่ของบ าเหน็จรายเดือนใหแ้ก่ทายาท 
ผูม้ีสทิธ ิโดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ที ่มท 0808.5/ว896 ลงวนัที ่29 มีนาคม 2556 , หนงัสือ 
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว2263   
ลงวนัที ่31 สิงหาคม 2555 และหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.5/ว1873 ลงวนัที ่17 กรกฎาคม 2555  
* ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง     

    เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน จ านวน 200,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน กรณีลูกจ้างประสบ
อนัตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย  โดยถือปฏบิตัติามพระราชบญัญตัิ
เงนิทดแทน พ.ศ.2561 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ  และหนงัสือกรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว4172  
ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 2561  
* ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 

      

    เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (ก.บ.ท.) จ านวน 7,699,080 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ 
(กบท.) โดยค านวณจากประมาณการรายรบัตามเทศบญัญตัใิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทุกหมวด ทุกประเภท โดยไม่ตอ้งน า
รายรบัประเภทพนัธบตัร เงนิกู้ เงนิทีม่ีผูอุ้ทศิให้หรือเงินอุดหนุน
มารวมค านวณ เทศบาล ในอตัรารอ้ยละ 3  โดยถือปฏบิตัติาม
หนงัสือส านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.5/ว31  
ลงวนัที ่21 ตุลาคม 2563  (ประมาณการรายรบัประจ าปี ไม่รวม
รายรบัประเภทพนัธบตัร เงนิกู้ เงนิทีม่ีผูอุ้ทศิให้ และเงนิอุดหนุน   
เป็นเงนิ 256,636,000 บาท) 
* ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง   

      

    เงนิสมทบกองทุนสวสัดกิารชุมชน(ออมวนัละบาท) จ านวน 350,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิสมทบกองทุนสวสัดกิารชุมชน(ออมวนัละบาท)  
โดยเทศบาลยดึหลกัหุน้สว่นการพฒันา ประชาชน 1 สว่น องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 1 สว่น และรฐับาล 1 สว่น โดยในสว่นของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ควรมีจ านวนเทา่ที่ประชาชนจ่ายเขา้
กองทุนและไม่ควรเกนิ 365 บาทตอ่คนตอ่ปีและเป็นไปดว้ยความ
อสิระตามศกัยภาพทางการคลงั โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกระทรวง 
มหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/ว2502  
ลงวนัที ่20 สิงหาคม 2553 
* ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง  

      

    เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัท้องถิน่หรือพื้นที่ จ านวน 920,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลเมือง
ชะอ า  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการต ัง้งบประมาณ
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่เพือ่สมทบกองทุน พ.ศ.2561  
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2563  และตามประกาศ
คณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิเรื่อง หลกัเกณฑ์เพือ่
สนบัสนุนให้องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนินงานและบริหาร
จดัการระบบหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิ่นหรือพื้นที ่ 
พ.ศ.2561 ขอ้ 8 ระบุว่าองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตกลงสมทบ
เงนิเขา้กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ในอตัรารอ้ยละของเงนิทีไ่ดร้บั
จดัสรรจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติตามขอ้ 7(1)   
* ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง  
  

      

    เงนิสมทบคา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการระบบบ าบดัน ้าเสีย จ านวน 3,300,000 บาท 
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เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการบรหิารจดัการและบ ารุงรกัษาระบบ
บ าบดัน ้าเสีย  ตามทีเ่ทศบาลเมืองชะอ าไดท้ าขอ้ตกลง(MOA)  
การใหบ้รกิารรบับรหิารจดัการระบบบ าบดัน ้าเสียกบัองค์การ
จดัการน ้าเสีย(อจน.) มีก าหนดระยะเวลา 15 ปี  เพือ่ใหร้ะบบ
บ าบดัน ้าเสียอยู่ในสภาพดีและใช้การไดด้ีอยูเ่สมอ  โดยเทศบาล
สนบัสนุนคา่ใช้จ่ายในอตัรารอ้ยละ 70 ตอ่ปี ของคา่ใช้จ่ายในการ
บรหิารจดัการระบบบ าบดัน ้าเสียตามทีจ่่ายจรงิ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือจงัหวเัพชรบุรี ที ่พบ 0023.4/9223  
ลงวนัที ่14 มถิุนายน 2561 
* ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง  

      

   เงนิช่วยพเิศษ       
    เงนิช่วยคา่ท าศพขา้ราชการ/พนกังาน จ านวน 100,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยพเิศษ  โดยถือปฏบิตัติามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ
เงือ่นไขการจ่ายเงนิช่วยพเิศษ กรณีพนกังานเทศบาล ผูร้บั
บ านาญ ลูกจ้าง และพนกังานจ้างถงึแก่ความตาย พ.ศ.2560 
* ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 

      

    เงนิช่วยคา่ท าศพพนกังานจ้าง จ านวน 100,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยพเิศษ  โดยถือปฏบิตัติามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ
เงือ่นไขการจ่ายเงนิช่วยพเิศษ กรณีพนกังานเทศบาล ผูร้บั
บ านาญ ลูกจ้าง และพนกังานจ้างถงึแก่ความตาย พ.ศ.2560 
* ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 

      

    เงนิช่วยคา่ท าศพลูกจ้างประจ า จ านวน 60,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยพเิศษ  โดยถือปฏบิตัติามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ
เงือ่นไขการจ่ายเงนิช่วยพเิศษ กรณีพนกังานเทศบาล ผูร้บั
บ านาญ ลูกจ้าง และพนกังานจ้างถงึแก่ความตาย พ.ศ.2560 
* ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง  

      

                                              แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
 งานบรหิารท ั่วไป รวม 22,743,000 บาท 
  งบบคุลากร รวม 18,405,000 บาท 
   เงนิเดือน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 6,155,000 บาท 
   เงนิเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 1,430,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดือนนายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี  
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

   คา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 351,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี   
และรองนายกเทศมนตรี 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

   คา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 351,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตร ี
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

   คา่ตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี  จ านวน 459,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี   
และทีป่รกึษานายกเทศมนตร ี
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

   คา่ตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 3,564,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา   
สมาชิกสภา  และเลขานุการสภา 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 12,250,000 บาท 
   เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 10,358,000 บาท 
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เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่  และเงนิปรบัปรุง
เงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 497,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนต าแหน่ง
ปลดัเทศบาล , รองปลดัเทศบาล , หวัหน้าส านกัปลดัเทศบาล   
และเงนิเพิม่ต าแหน่งนิตกิร(พ.ต.ก.)  
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

   เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 497,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของปลดัเทศบาล  รองปลดัเทศบาล   
หวัหน้าส านกัปลดัเทศบาล  และหวัหน้าฝ่าย  
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

   คา่จ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 276,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างลูกจ้างประจ า และเงินปรบัปรุงคา่จ้างลูกจ้างประจ า 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

   คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 550,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจ้าง  และเงินปรบัปรุงคา่ตอบแทน 
พนกังานจ้าง 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน 72,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวของพนกังานจ้าง  
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

  งบด าเนินงาน รวม 4,176,000 บาท 
   คา่ตอบแทน รวม 416,000 บาท 

   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนเจ้าหน้าทีใ่นการเลือกต ัง้  เงนิรางวลั    
คา่ตอบแทนคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจรงิความรบัผดิทางละเมดิ 
คา่ใช้จ่ายในการคดัเลือกพนกังานและลูกจ้าง  และรายจ่ายอืน่ๆ 
ทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 72,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

   คา่เช่าบ้าน จ านวน 225,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่เช่าบ้านใหก้บัพนกังานสว่นทอ้งถิน่  
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร       
    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 114,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานสว่น
ทอ้งถิน่  และลูกจ้างประจ า 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

   คา่ใช้สอย รวม 1,865,000 บาท 
   รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร       
    รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร จ านวน 90,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบรกิาร  คา่เช่าทรพัย์สนิ  และรายจ่ายอื่นๆ 
ทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี  
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

   รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ จ านวน 1,500,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่รบัรอง (รายจ่ายในการรบัรองหรือเลี้ยงรบัรองของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่) และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่าย
ประเภทน้ี  โดยถือปฏบิตัติามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการเบกิคา่ใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
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ที ่มท 0808.2/ว0766  ลงวนัที ่5 กุมภาพนัธ์ 2563    
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป  

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอืน่ ๆ 

      

    คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต ัง้ทอ้งถิน่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต ัง้ทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด  
ที ่มท 0808.2/ว5013  ลงวนัที ่26 สงิหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่5 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่10  ล าดบัที ่1 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

    คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จ านวน 70,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร  เช่น  คา่เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ   
คา่เช่าทีพ่กั  คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน   
คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ  และคา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

    คา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 30,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

    โครงการคืนพื้นทีใ่หช้ะอ า จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการคืนพื้นทีใ่ห้ชะอ า 
เช่น  คา่ตอบแทนวทิยากร  คา่จ้างเหมาท าอาหาร  คา่อาหารว่าง
และเครือ่งดืม่  คา่วสัดุและอุปกรณ์  และคา่ใช้จ่ายอืน่ทีจ่ าเป็นใน
การด าเนินงานตามโครงการดงักล่าว 
- เป็นไปตามค าส ั่ง คสช.ที ่69/2557 เรือ่ง มาตรการป้องกนัและ
แก้ไขปญัหาการทุจรติประพฤตมิชิอบ ลงวนัที ่18 มถิุนายน 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่23  ล าดบัที ่2  
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

    โครงการจดังานวนัเทศบาล จ านวน 55,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจดังานวนัเทศบาล 
เช่น  วสัดุอุปกรณ์  เครือ่งเขียน  จ้างเหมาท าอาหาร  คา่อาหารว่าง
เครือ่งดืม่  คา่เงนิรางวลัจดัท ากจิกรรม 5 ส และBig Cleaning Day  
และคา่ใช้จ่ายอืน่ทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการดงักล่าว 
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวนัที ่4 กรกฎาคม  
2532  เรื่อง วนัเทศบาล 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่157  ล าดบัที ่4  
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

    
โครงการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบักฎหมาย ปปช. แก่ผูบ้รหิาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  
และพนกังานจ้างของเทศบาลเมืองชะอ า 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมใหค้วามรู้
เกีย่วกบักฎหมาย ปปช. แก่ผูบ้รหิารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
พนกังานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนกังานจ้างของเทศบาล
เมืองชะอ า  เช่น  คา่ตอบแทนวทิยากร  คา่จ้างเหมาท าอาหาร   
คา่อาหารว่างและเครือ่งดืม่  คา่วสัดุและอุปกรณ์  และคา่ใช้จ่ายอืน่
ทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการดงักล่าว 
- เป็นไปตามค าส ั่ง คสช.ที ่69/2557 เรือ่ง มาตรการป้องกนัและ
แก้ไขปญัหาการทุจรติประพฤตมิชิอบ ลงวนัที ่18 มถิุนายน 2557 
 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่23  ล าดบัที ่3  
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* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 
   คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ  เพือ่ให้สามารถ 
ใช้งานไดต้ามปกต ิ เช่น  คา่ซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน  คา่ซ่อม
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  คา่ซ่อมประตูหน้าตา่งอาคารส านกังาน
เทศบาล  ฯลฯ   
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

   คา่วสัด ุ รวม 455,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 200,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุส านกังาน  เช่น  กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ   
ปากกา  ไม้บรรทดั  ยางลบ  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

   วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขดัรดั
สายไฟฟ้า  เทปพนัสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปล ัก๊ไฟฟ้า  สวติซ์
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ดอกล าโพง  ไมโครโฟน  ขาต ัง้
ไมโครโฟน  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

   วสัดุงานบ้านงานครวั จ านวน 60,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุงานบ้านงานครวั  เช่น  แปรง ไม้กวาด  เขง่   
มุ้ง  ผา้ปูทีน่อน  ปลอกหมอน  หมอน  ผา้หม่  ผา้ปูโตะ๊  ถ้วย
ชาม  ช้อนสอ้ม  แก้วน ้า  จานรอง  กระจกเงา  น ้าจืดทีซ่ื้อจาก
เอกชน  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กนั  สี  ฟิล์ม  เมมโมรีก่าร์ด  ฟิล์มสไลด์  แถบ
บนัทกึเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผน่ซีดี)  รูปสีหรือ
ขาวด าทีไ่ดจ้ากการล้างอดัขยาย  ขาต ัง้กล้อง  เลนส์ซูม  กระเป๋า 
ใสก่ล้องถ่ายรูป  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

   วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 170,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล   
เทปบนัทกึขอ้มูล  หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์
คอมพวิเตอร์  ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์  
แผน่กรองแสง  กระดาษตอ่เน่ือง  สายเคเบลิ  แผงแป้นอกัขระ 
หรือแป้นพมิพ์  เมนบอร์ด  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 
 
 
 
  

      

   คา่สาธารณูปโภค รวม 1,440,000 บาท 
   คา่ไฟฟ้า จ านวน 1,000,000 บาท 
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เพือ่จ่ายเป็นคา่ไฟฟ้าของส านกังานเทศบาลเมืองชะอ า  และ 
คา่ไฟฟ้าซ่ึงใช้ตามสถานทีต่า่งๆภายในเขตเทศบาลเมืองชะอ า  ฯลฯ 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

   คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่น ้าประปาของส านกังานเทศบาลเมืองชะอ า  ฯลฯ 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

   คา่บรกิารโทรศพัท ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่โทรศพัท์พื้นฐานในส านกังาน  รวมถงึคา่ใช้จ่าย
เพือ่ใหไ้ดใ้ช้บรกิารดงักล่าว  และคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้เกีย่วกบัการ 
ใช้บรกิาร  เช่น  คา่เช่า  คา่เช่าเครือ่ง  เลขหมายโทรศพัท์   
คา่บ ารุงรกัษาสาย ฯลฯ  และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่าย
ประเภทน้ี  
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

   คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 300,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ไปรษณีย์  คา่ธนาณตั ิ คา่ดวงตราไปรษณียากร   
คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิในระบบบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐั
แบบอเิล็กทรอนิกส์(GFMIS) ฯลฯ  และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่น
รายจ่ายประเภทน้ี  
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

   คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 110,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  รวมถงึ
อนิเทอร์เน็ตการ์ดและคา่สือ่สารอืน่ๆ  เช่น  คา่เคเบิล้ทีวี  คา่เช่า
ช่องสญัญาณดาวเทียม  เป็นตน้  รวมถงึคา่ใช้จ่ายเพือ่ใหไ้ดใ้ช้
บรกิารดงักล่าวและคา่ใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใช้บรกิาร   
และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี  
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

  งบลงทุน รวม 22,000 บาท 
   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 22,000 บาท 
   ครุภณัฑ์ส านกังาน       
    เก้าอ้ีส านกังาน จ านวน 6,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเก้าอ้ีส านกังาน  จ านวน  1  ตวั    
โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
1. เป็นเก้าอ้ีแบบมีพนกัพิงสูง   
2. ปรบัระดบัได ้  
- เน่ืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
จงึจ าเป็นตอ้งจดัซื้อตามราคาทอ้งถิน่  เพื่อทดแทนของเดมิทีช่ ารุด
เสือ่มสภาพ  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

   ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์       
    เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรบังานส านกังาน จ านวน 16,000 บาท 

      

  
เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรบังานส านกังาน  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรบังาน
ส านกังาน  จ านวน  1  เครือ่ง   
- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป  

      

  งบเงนิอดุหนุน รวม 140,000 บาท 
   เงนิอดุหนุน รวม 140,000 บาท 
   เงนิอุดหนุนสว่นราชการ       
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    เงนิอุดหนุนการจดังานพระนครคีรี - เมืองเพชร คร ัง้ที ่36  ประจ าปี 2565 จ านวน 60,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิอุดหนุนการจดังานพระนครคีรี - เมืองเพชร  
คร ัง้ที ่36 ประจ าปี 2565  ใหแ้ก่ ส านกังานจงัหวดัเพชรบุรี   
โดยต ัง้ตามหนงัสือส านกังานจงัหวดัเพชรบุรี  ที ่พบ 0017.3/ 
11006  ลงวนัที ่29 กรกฎาคม 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด  
ที ่มท 0808.2/ว3616  ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่155  ล าดบัที ่1   
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

    เงนิอุดหนุนโครงการงานพระนครคีรี - เมืองเพชร คร ัง้ที ่36 
ประจ าปี 2565 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิอุดหนุนโครงการงานพระนครคีรี - เมืองเพชร  
คร ัง้ที ่36 ประจ าปี 2565  ใหแ้ก่ อ าเภอชะอ า  โดยต ัง้ตามหนงัสือ
อ าเภอชะอ า ที ่พบ 0218/ว2173  ลงวนัที ่6 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด  
ที ่มท 0808.2/ว3616  ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่155  ล าดบัที ่2    
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป  

      

    เงนิอุดหนุนโครงการชะอ ารวมใจเสรมิสรา้งพลงัแผน่ดนิเอาชนะ 
ยาเสพตดิ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิอุดหนุนโครงการชะอ ารวมใจเสรมิสรา้งพลงั
แผน่ดนิเอาชนะยาเสพตดิ  ใหแ้ก่ อ าเภอชะอ า   
โดยต ัง้ตามหนงัสืออ าเภอชะอ า ที ่พบ 0218/ว1181   
ลงวนัที ่11 มีนาคม 2564   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด  
ที ่มท 0808.2/ว3616  ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่141  ล าดบัที ่1  
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

    เงนิอุดหนุนโครงการสนบัสนุนป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิอุดหนุนโครงการสนบัสนุนป้องกนัและแก้ไข
ปญัหายาเสพตดิ  ใหแ้ก่ อ าเภอชะอ า  โดยต ัง้ตามหนงัสืออ าเภอ
ชะอ า ที ่พบ 0218/ว1181  ลงวนัที ่11 มีนาคม 2564   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด  
ที ่มท 0808.2/ว3616  ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่141  ล าดบัที ่2  
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป 

      

 งานวางแผนสถติแิละวชิาการ รวม 6,225,000 บาท 
  งบบคุลากร รวม 4,956,000 บาท 
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,956,000 บาท 

36 



   เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 4,242,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่  และเงนิปรบัปรุง
เงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี 
* ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

      

   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 68,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
ต าแหน่งผูอ้ านวยการ  
* ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

      

   เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 122,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของผูอ้ านวยการ  และหวัหน้าฝ่าย 
* ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

      

   คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 500,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจ้าง  และเงินปรบัปรุงคา่ตอบแทน 
พนกังานจ้าง 
* ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

      

   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวของพนกังานจ้าง 
* ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

      

  งบด าเนินงาน รวม 1,226,600 บาท 
   คา่ตอบแทน รวม 10,000 บาท 
   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร       
    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานส่วนท้องถิน่   
และลูกจ้างประจ า 
* ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

      

   คา่ใช้สอย รวม 710,000 บาท 
   รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร       
    รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร จ านวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบรกิาร  คา่เช่าทรพัย์สนิ  และรายจ่ายอื่นๆ 
ทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี   
* ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

      

   รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่รบัรอง (รายจ่ายในการรบัรองหรือเลี้ยงรบัรองของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่) และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่าย
ประเภทน้ี  โดยถือปฏบิตัติามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการเบกิคา่ใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว0766  ลงวนัที ่5 กุมภาพนัธ์ 2563   
* ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

      

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอืน่ ๆ 

      

    คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร  เช่น  คา่เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ   
คา่เช่าทีพ่กั  คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน   
คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ  และคา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ 
* ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

      

    คา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 15,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
* ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

      

    โครงการจดังานเทศกาลกนิหอย ดูนก ตกหมกึ ชะอ า จ านวน 600,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจดังานเทศกาล 
กนิหอย ดูนก ตกหมกึ ชะอ า   เช่น  คา่รบัรอง  คา่ใช้จ่ายเกีย่วกบั
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สถานที ่และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้ง  คา่ใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแขง่ขนั  คา่จ้างเหมาจดันิทรรศการ  คา่มหรสพ   
การแสดง  และคา่ใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์งาน   
และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งในการจดังาน 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 54(3)  
เทศบาลเมืองอาจจดักจิกรรมบ ารุงและสง่เสรมิการท ามาหากนิของ
ราษฎรในเขตเทศบาล   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 มาตรา 16(8) 
การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่าย
คา่ใช้จ่ายในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่
นกักีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 ขอ้ 7 การจดังานขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ใหเ้บกิจ่ายไดต้ามรายการ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่144  ล าดบัที ่1  
* ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

    โครงการประชุมประชาคมเพือ่จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประชุมประชาคม
เพือ่จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่  เช่น  คา่ใช้จ่ายในการจดัประชุม
ประชาคม ประกอบดว้ย คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท า
แผนพฒันาทอ้งถิน่ ประธานกรรมการชุมชน รองประธาน
กรรมการชุมชน กรรมการชุมชน และผูเ้กีย่วขอ้ง  คา่วสัดุ   
เอกสารและสิง่พมิพ์  คา่เก้าอ้ี  คา่เครือ่งเสียง  ค่าป้ายโครงการ   
และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการดงักล่าว 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผน 
พฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และทีแ่ก้ไข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561   
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.2/ 
ว0600 ลงวนัที ่29 มกราคม 2559 เรือ่ง แนวทางและหลกัเกณฑ์
การจดัท าและประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่22  ล าดบัที ่1 
* ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

      

   คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ  เพือ่ให้สามารถ 
ใช้งานไดต้ามปกต ิ เช่น  คา่ซ่อมป้ายตา่งๆ  คา่ซ่อมครุภณัฑ์
ส านกังาน  คา่ซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ฯลฯ 
* ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

      

   คา่วสัด ุ รวม 420,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 60,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุส านกังาน  เช่น  กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ   
ปากกา  ไม้บรรทดั  ยางลบ  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 
 
 

 

      

   วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขดัรดั
สายไฟฟ้า  เทปพนัสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปล ัก๊ไฟฟ้า  สวติซ์
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ดอกล าโพง  ไมโครโฟน  ขาต ัง้
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ไมโครโฟน  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

   วสัดุงานบ้านงานครวั จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุงานบ้านงานครวั  เช่น  แปรง ไม้กวาด  เขง่   
มุ้ง  ผา้ปูทีน่อน  ปลอกหมอน  หมอน  ผา้หม่  ผา้ปูโตะ๊  ถ้วย
ชาม  ช้อนสอ้ม  แก้วน ้า  จานรอง  กระจกเงา  น ้าจืดทีซ่ื้อจาก
เอกชน  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

      

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 300,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กนั  สี  ฟิล์ม  เมมโมรีก่าร์ด  ฟิล์มสไลด์  แถบ
บนัทกึเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผน่ซีดี)  รูปสีหรือ
ขาวด าทีไ่ดจ้ากการล้างอดัขยาย  ขาต ัง้กล้อง  เลนส์ซูม  กระเป๋า 
ใสก่ล้องถ่ายรูป  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

      

   วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล   
เทปบนัทกึขอ้มูล  หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์
คอมพวิเตอร์  ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์  
แผน่กรองแสง  กระดาษตอ่เน่ือง  สายเคเบลิ  แผงแป้นอกัขระ 
หรือแป้นพมิพ์  เมนบอร์ด  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

      

   คา่สาธารณูปโภค รวม 86,600 บาท 
   คา่บรกิารโทรศพัท ์ จ านวน 7,600 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่โทรศพัท์พื้นฐานในส านกังาน  รวมถงึคา่ใช้จ่าย
เพือ่ใหไ้ดใ้ช้บรกิารดงักล่าว  และคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้เกีย่วกบัการ 
ใช้บรกิาร  เช่น  คา่เช่า  คา่เช่าเครือ่ง  เลขหมายโทรศพัท์   
คา่บ ารุงรกัษาสาย ฯลฯ  และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่าย
ประเภทน้ี  
* ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

      

   คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 74,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  รวมถงึ
อนิเทอร์เน็ตการ์ดและคา่สือ่สารอืน่ๆ  เช่น  คา่เคเบิล้ทีวี  คา่เช่า
ช่องสญัญาณดาวเทียม  เป็นตน้  รวมถงึคา่ใช้จ่ายเพือ่ใหไ้ดใ้ช้
บรกิารดงักล่าวและคา่ใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใช้บรกิาร   
และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี  
* ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

      

   คา่เช่าพื้นทีเ่ว็บไซต์ และคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้ง จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่เช่าพื้นทีเ่ว็ปไซต์ และคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้ง 
* ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ  

      

  งบลงทุน รวม 42,400 บาท 
   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 42,400 บาท 
   ครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์       

    เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

จ านวน 17,000 บาท 

      
  

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน        
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(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  จ านวน  1  ชุด   
- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

    เครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1  
(28 หน้า/นาที) 

จ านวน 8,900 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องพมิพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  
ชนิด Network แบบที ่1 (28 หน้า/นาที)  จ านวน  1  เครือ่ง   
- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

      

    ชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีมี่ลขิสทิธิถ์ูกตอ้งตามกฎหมาย จ านวน 12,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีมี่ลขิสทิธิ ์

ถูกตอ้งตามกฎหมาย  จ านวน  1  ชุด 
- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

      

    ชุดโปรแกรมป้องกนัไวรสั จ านวน 700 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อชุดโปรแกรมป้องกนัไวรสั ราคา 700 บาท 
ตอ่ปี (ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์ฯ 1 เครือ่ง)  จ านวน  1  เครือ่ง 
- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

      

    
ชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ และเครือ่ง
คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ แบบสทิธกิารใช้งานประเภทตดิต ัง้มาจาก
โรงงาน (OEM) ทีมี่ลขิสทิธิถ์ูกตอ้งตามกฎหมาย 

จ านวน 3,800 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครือ่ง
คอมพวิเตอร์ และเครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ แบบสทิธกิารใช้งาน
ประเภทตดิต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ทีมี่ลขิสทิธิถ์ูกตอ้งตาม
กฎหมาย  จ านวน  1  ชุด 
- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบริหารงานท ั่วไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ  

      

 งานบรหิารงานคลงั รวม 19,640,000 บาท 
  งบบคุลากร รวม 8,310,000 บาท 
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 8,310,000 บาท 
   เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 7,220,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิ่น  และเงนิปรบัปรุง
เงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารงานคลงั 
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   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 92,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
ต าแหน่งผูอ้ านวยการ  
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารงานคลงั 

      

   เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 158,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของผูอ้ านวยการ  และหวัหน้าฝ่าย 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารงานคลงั 

      

   คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 756,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจ้าง  และเงินปรบัปรุงคา่ตอบแทน 
พนกังานจ้าง 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารงานคลงั 

      

   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน 84,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวของพนกังานจ้าง 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารงานคลงั 

      

  งบด าเนินงาน รวม 11,271,800 บาท 
   คา่ตอบแทน รวม 420,000 บาท 

   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 70,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้
ตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั   
โดยต ัง้ตามหนงัสือกระทรวงการคลงั ดว่นทีสุ่ด ที ่กค 0402.5/ 
ว85 ลงวนัที ่6 กนัยายน 2561  และรายจ่ายอื่นๆทีจ่ดัอยูใ่น
รายจ่ายประเภทน้ี 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารงานคลงั 

      

   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารงานคลงั 

      

   คา่เช่าบ้าน จ านวน 200,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่เช่าบ้านใหก้บัพนกังานสว่นทอ้งถิน่  
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารงานคลงั 

      

   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร       
    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานส่วนท้องถิ่น   
และลูกจ้างประจ า 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารงานคลงั 

      

   คา่ใช้สอย รวม 280,000 บาท 
   รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร       
    รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร จ านวน 200,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบรกิาร  คา่เช่าทรพัย์สนิ  และรายจ่ายอื่นๆ
ทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี   
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารงานคลงั 

      

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอืน่ ๆ 

      

    คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 
 
และนอกราชอาณาจกัร  เช่น  คา่เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ   
คา่เช่าทีพ่กั  คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน   
คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ  และคา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารงานคลงั    

      

    คา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารงานคลงั 
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   คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ  เพือ่ให้สามารถ 
ใช้งานไดต้ามปกต ิ เช่น  คา่ซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน  คา่ซ่อม
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ฯลฯ     
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารงานคลงั 

      

   คา่วสัด ุ รวม 10,510,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 250,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุส านกังาน  เช่น  กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ   
ปากกา  ไม้บรรทดั  ยางลบ  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารงานคลงั 

      

   วสัดุงานบ้านงานครวั จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุงานบ้านงานครวั  เช่น  แปรง ไม้กวาด  เขง่   
มุ้ง  ผา้ปูทีน่อน  ปลอกหมอน  หมอน  ผา้หม่  ผา้ปูโตะ๊  ถ้วย
ชาม  ช้อนสอ้ม  แก้วน ้า  จานรอง  กระจกเงา  น ้าจืดทีซ่ื้อจาก
เอกชน  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารงานคลงั 

      

   วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ จ านวน 10,000,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น  เช่น  น ้ามนัดีเซล   
น ้ามนัเบนซิน  น ้ามนักา๊ด  กา๊ซ  แกส๊หุงตม้  น ้ามนัจารบ ี  
น ้ามนัเครือ่ง  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารงานคลงั 

      

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กนั  สี  ฟิล์ม  เมมโมรีก่าร์ด  ฟิล์มสไลด์  แถบ
บนัทกึเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผน่ซีดี)  รูปสีหรือ
ขาวด าทีไ่ดจ้ากการล้างอดัขยาย  ขาต ัง้กล้อง  เลนส์ซูม  กระเป๋า 
ใสก่ล้องถ่ายรูป  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารงานคลงั 

      

   วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 250,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล   
เทปบนัทกึขอ้มูล  หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์
คอมพวิเตอร์  ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์  
แผน่กรองแสง  กระดาษตอ่เน่ือง  สายเคเบลิ  แผงแป้นอกัขระ 
หรือแป้นพมิพ์  เมนบอร์ด  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารงานคลงั 
 
  

      

   คา่สาธารณูปโภค รวม 61,800 บาท 
   คา่บรกิารโทรศพัท ์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่โทรศพัท์พื้นฐานในส านกังาน  รวมถงึคา่ใช้จ่าย
เพือ่ใหไ้ดใ้ช้บรกิารดงักล่าว  และคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้เกีย่วกบัการ 
ใช้บรกิาร  เช่น  คา่เช่า  คา่เช่าเครือ่ง  เลขหมายโทรศพัท์   
คา่บ ารุงรกัษาสาย ฯลฯ  และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่าย
ประเภทน้ี  
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารงานคลงั 
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   คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 46,800 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  รวมถงึ
อนิเทอร์เน็ตการ์ดและคา่สือ่สารอืน่ๆ  เช่น  คา่เคเบิล้ทีวี  คา่เช่า
ช่องสญัญาณดาวเทียม  เป็นตน้  รวมถงึคา่ใช้จ่ายเพือ่ใหไ้ดใ้ช้
บรกิารดงักล่าวและคา่ใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใช้บรกิาร   
และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี  
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารงานคลงั 

      

  งบลงทุน รวม 53,200 บาท 
   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 53,200 บาท 
   ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์       

    เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

จ านวน 17,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  จ านวน  1  ชุด   
- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารงานคลงั 

      

    เครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 5,200 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องพมิพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  
(18 หน้า/นาที)  ราคาเครือ่งละ 2,600 บาท  จ านวน  2  เครือ่ง 
- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารงานคลงั 

      

    เครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1  
(28 หน้า/นาที) 

จ านวน 8,900 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องพมิพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  
ชนิด Network แบบที ่1 (28 หน้า/นาที)  จ านวน  1  เครือ่ง   
- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารงานคลงั 

      

    เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2,500 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน  1  เครือ่ง   
- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารงานคลงั 

      

    ชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีมี่ลขิสทิธิถ์ูกตอ้งตามกฎหมาย จ านวน 12,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีมี่ลขิสทิธิ ์

ถูกตอ้งตามกฎหมาย  จ านวน  1  ชุด 
- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
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ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารงานคลงั 

    
ชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ และเครือ่ง
คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ แบบสทิธกิารใช้งานประเภทตดิต ัง้มาจาก
โรงงาน (OEM) ทีมี่ลขิสทิธิถ์ูกตอ้งตามกฎหมาย 

จ านวน 7,600 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครือ่ง
คอมพวิเตอร์ และเครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ แบบสทิธกิารใช้งาน
ประเภทตดิต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ทีมี่ลขิสทิธิถ์ูกตอ้งตาม
กฎหมาย  ราคา 3,800 บาทตอ่ชุด  จ านวน  2  ชุด 
- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารงานคลงั 

      

  งบรายจ่ายอืน่ รวม 5,000 บาท 
   รายจ่ายอืน่ รวม 5,000 บาท 
   รายจ่ายอืน่       
    คา่ใช้จ่ายในการถอนภาษีคืน จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการถอนภาษีคืนใหแ้ก่ผูท้ีช่ าระภาษี 
ทีช่ าระไว้เกนิ 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบริหารงานคลงั  

      

 งานควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 280,000 บาท 
  งบบคุลากร รวม 234,000 บาท 
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 234,000 บาท 
   เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 234,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่  และเงนิปรบัปรุง
เงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป   
  งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

      

  งบด าเนินงาน รวม 32,000 บาท 
   คา่ใช้สอย รวม 13,000 บาท 

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอืน่ ๆ 

      

    คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จ านวน 3,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร  เช่น  คา่เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ   
คา่เช่าทีพ่กั  คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน   
คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ  และคา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป   
  งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

      

    คา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 7,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป   
  งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

      

   คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 3,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ  เพือ่ให้สามารถ 
ใช้งานไดต้ามปกต ิ เช่น  คา่ซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน  คา่ซ่อม
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ฯลฯ  
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป   
  งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน    

      

   คา่วสัด ุ รวม 19,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 3,000 บาท 

      
  

เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุส านกังาน  เช่น  กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ         
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ปากกา  ไม้บรรทดั  ยางลบ  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป   
  งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

   วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 16,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล   
เทปบนัทกึขอ้มูล  หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์
คอมพวิเตอร์  ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์  
แผน่กรองแสง  กระดาษตอ่เน่ือง  สายเคเบลิ  แผงแป้นอกัขระ 
หรือแป้นพมิพ์  เมนบอร์ด  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป   
  งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

      

  งบลงทุน รวม 14,000 บาท 
   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 14,000 บาท 
   ครุภณัฑ์ส านกังาน       
    เก้าอ้ีส านกังาน จ านวน 6,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเก้าอ้ีส านกังาน  จ านวน  1  ตวั    
โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
1. เป็นเก้าอ้ีแบบมีพนกัพิงสูง   
2. ปรบัระดบัได ้  
- เน่ืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์  จงึจ าเป็นตอ้งจดัซื้อตามราคาทอ้งถิน่  เพือ่ทดแทน
ของเดมิทีช่ ารุดเสือ่มสภาพ  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป   
  งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

      

    โตะ๊ท างานเหล็ก จ านวน 8,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อโตะ๊ท างานเหล็ก  จ านวน  1  ตวั 
โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
1. เป็นโตะ๊ท าจากเหล็ก  แบบไม่น้อยกว่า 4 ลิ้นชกั     
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 154 x 78 x 75.3 เซนติเมตร 
    (กว้าง x ยาว x สูง)   
- เน่ืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์  จงึจ าเป็นตอ้งจดัซื้อตามราคาทอ้งถิน่  เพือ่ทดแทน
ของเดมิทีช่ ารุดเสือ่มสภาพ  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป   
  งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 
  

      

                                            แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 งานเทศกจิ รวม 2,304,000 บาท 
  งบบคุลากร รวม 1,649,000 บาท 
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,649,000 บาท 
   เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 449,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่  และเงนิปรบัปรุง
เงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานเทศกจิ 

      

   คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 1,080,000 บาท 

      
  

เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจ้าง  และเงินปรบัปรุงคา่ตอบแทน       
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พนกังานจ้าง 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานเทศกจิ 

   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน 120,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวของพนกังานจ้าง  
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานเทศกจิ 

      

  งบด าเนินงาน รวม 655,000 บาท 
   คา่ใช้สอย รวม 510,000 บาท 
   รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร       
    รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบรกิาร  คา่เช่าทรพัย์สนิ  และรายจ่ายอื่นๆ 
ทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี    
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานเทศกจิ   

      

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอืน่ ๆ 

      

    คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จ านวน 4,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร  เช่น  คา่เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ   
คา่เช่าทีพ่กั  คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน   
คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ  และคา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานเทศกจิ 

      

    คา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 1,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานเทศกจิ   

      

   คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 500,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ  เพือ่ให้สามารถ 
ใช้งานไดต้ามปกต ิ เช่น  คา่ซ่อมกล้องวงจรปิด  คา่ซ่อมครุภณัฑ์
ส านกังาน  คา่ซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  คา่ซ่อมประตูหน้าตา่ง
หอ้งเทศกจิ  ฯลฯ 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานเทศกจิ 

      

   คา่วสัด ุ รวม 25,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุส านกังาน  เช่น  กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ   
ปากกา  ไม้บรรทดั  ยางลบ  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานเทศกจิ 

      

   วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขดัรดั
สายไฟฟ้า  เทปพนัสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปล ัก๊ไฟฟ้า  สวติซ์
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ดอกล าโพง  ไมโครโฟน  ขาต ัง้
ไมโครโฟน  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานเทศกจิ 

      

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กนั  สี  ฟิล์ม  เมมโมรีก่าร์ด  ฟิล์มสไลด์  แถบ
บนัทกึเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผน่ซีดี)  รูปสีหรือ
ขาวด าทีไ่ดจ้ากการล้างอดัขยาย  ขาต ัง้กล้อง  เลนส์ซูม  กระเป๋า 
ใสก่ล้องถ่ายรูป  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานเทศกจิ 

      

   วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 
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เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล   
เทปบนัทกึขอ้มูล  หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์
คอมพวิเตอร์  ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์  
แผน่กรองแสง  กระดาษตอ่เน่ือง  สายเคเบลิ  แผงแป้นอกัขระ 
หรือแป้นพมิพ์  เมนบอร์ด  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานเทศกจิ 

      

   คา่สาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท 
   คา่ไฟฟ้า จ านวน 60,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ไฟฟ้าของกล้องโทรทศัน์วงจรปิดทีต่ดิตามสถานที่
ตา่งๆภายในเขตเทศบาลเมืองชะอ า  ฯลฯ 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานเทศกจิ 

      

   คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 60,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  รวมถงึ
อนิเทอร์เน็ตการ์ดและคา่สือ่สารอืน่ๆ  เช่น  คา่เคเบิล้ทีวี  คา่เช่า
ช่องสญัญาณดาวเทียม  เป็นตน้  รวมถงึคา่ใช้จ่ายเพือ่ใหไ้ดใ้ช้
บรกิารดงักล่าวและคา่ใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใช้บรกิาร   
และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี  
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานเทศกจิ  

      

 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รวม 7,780,000 บาท 
  งบบคุลากร รวม 6,598,000 บาท 
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,598,000 บาท 
   เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 3,160,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่  และเงนิปรบัปรุง
เงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

   เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของหวัหน้าฝ่าย  
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

   คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 3,130,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจ้าง  และเงินปรบัปรุงคา่ตอบแทน 
พนกังานจ้าง 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน 290,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวของพนกังานจ้าง  
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 
  

      

  งบด าเนินงาน รวม 1,092,000 บาท 
   คา่ตอบแทน รวม 66,000 บาท 
   คา่เช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่เช่าบ้านใหก้บัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร       
    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 30,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่   
และลูกจ้างประจ า 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
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   คา่ใช้สอย รวม 209,000 บาท 
   รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร       
    รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบรกิาร  คา่เช่าทรพัย์สนิ  และรายจ่ายอื่นๆ
ทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี    
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอืน่ ๆ 

      

    คา่ชดใช้คา่เสียหาย หรือคา่สนิไหมทดแทน จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ชดใช้คา่เสียหาย หรือคา่สนิไหมทดแทน 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

    คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จ านวน 4,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร  เช่น  คา่เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ   
คา่เช่าทีพ่กั  คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน   
คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ  และคา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

    คา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 1,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

    โครงการดูแลความปลอดภยัใหก้บัประชาชนและนกัทอ่งเทีย่ว จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการดูแลความปลอดภยั
ใหก้บัประชาชนและนกัทอ่งเทีย่ว  เช่น  คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์   
คา่จ้างเหมาท าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดืม่  คา่อุปกรณ์เครือ่ง
เขียน  และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 หมวด 2  
มาตรา 16(29) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่5 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่9  ล าดบัที ่1  
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

    โครงการฝึกแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัประจ าปีขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกแผนป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
เช่น  คา่เบี้ยเลี้ยงในการฝึกอบรม  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ 
   
คา่วสัดุอุปกรณ์  คา่วทิยากร  และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 หมวด 2  
มาตรา 16(29) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่4 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่9  ล าดบัที ่1   
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

    โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 114,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน(อปพร.)  เช่น  คา่วสัดุและ
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อุปกรณ์การฝึก  คา่วทิยากร  คา่จ้างเหมาท าอาหาร  อาหารว่าง
และเครือ่งดืม่  คา่อุปกรณ์เครือ่งเขียน  และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็น
ในการด าเนินงานตามโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 หมวด 2  
มาตรา 16(29) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยกจิการอาสาสมคัรป้องกนัภยั 
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่142  ล าดบัที ่3  
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

    โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรกู้ภยัทางน ้าและชายฝั่งทะเลชะอ า จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร
กู้ภยัทางน ้าและชายฝั่งทะเลชะอ า  เช่น  คา่ตอบแทนวทิยากร   
คา่อุปกรณ์  คา่เอกสาร  คา่อาหารว่างและเครือ่งดืม่  และ
คา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 หมวด 2  
มาตรา 16(29) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ  
ฉบบัที ่1 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่7  ล าดบัที ่1   
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

   คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ  เพือ่ให้สามารถ 
ใช้งานไดต้ามปกต ิ เช่น  คา่ซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน  คา่ซ่อม
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  คา่ซ่อมประตูหน้าตา่งอาคารป้องกนัฯ  ฯลฯ 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

   คา่วสัด ุ รวม 600,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุส านกังาน  เช่น  กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ   
ปากกา  ไม้บรรทดั  ยางลบ  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

   วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 15,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขดัรดั
สายไฟฟ้า  เทปพนัสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปล ัก๊ไฟฟ้า  สวติซ์
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ดอกล าโพง  ไมโครโฟน  ขาต ัง้
ไมโครโฟน  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

   วสัดุงานบ้านงานครวั จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุงานบ้านงานครวั  เช่น  แปรง ไม้กวาด  เขง่   
มุ้ง  ผา้ปูทีน่อน  ปลอกหมอน  หมอน  ผา้หม่  ผา้ปูโตะ๊  ถ้วย
ชาม  ช้อนสอ้ม  แก้วน ้า  จานรอง  กระจกเงา  น ้าจืดทีซ่ื้อจาก
เอกชน  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
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  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
   วสัดุก่อสรา้ง จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุก่อสรา้ง  เช่น  ไม้ตา่งๆ  น ้ามนัทาไม ้ ทนิเนอร์  
สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์  ปูนขาว  ทราย  อฐิหรือซีเมนต์บล็อก   
กระเบื้อง  สงักะสี  ตะปู  คอ้น  คีม  ชะแลง  จอบ  เสียม  เลือ่ย  ฯลฯ
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

   วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  แอลกอฮอล์ 
ออกซิเจน  น ้ายาตา่งๆ  สายยาง  ลูกยาง  ยาและเวชภณัฑ์   
เคมีภณัฑ์  ส าลีและผา้พนัแผล  ถุงมือ  เปลหามคนไข้  คีมถอนฟัน  
ฯลฯ 
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

   วสัดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุการเกษตร  เช่น  ยาป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช
และสตัว์  อาหารสตัว์  พืชและสตัว์  ปุ๋ ย  พนัธุ์สตัว์ปีกและสตัว์
น ้า  วสัดุเพาะช า  อุปกรณ์ในการขยายพนัธุ์พืช  ผา้ใบหรือผา้
พลาสตกิ  สปรงิเกลอร์  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กนั  สี  ฟิล์ม  เมมโมรีก่าร์ด  ฟิล์มสไลด์  แถบ
บนัทกึเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผน่ซีดี)  รูปสีหรือ
ขาวด าทีไ่ดจ้ากการล้างอดัขยาย  ขาต ัง้กล้อง  เลนส์ซูม  กระเป๋า 
ใสก่ล้องถ่ายรูป  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

   วสัดุเครือ่งแตง่กาย จ านวน 200,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุเครือ่งแตง่กาย  เช่น  เครือ่งแบบ/ชุด
ปฏบิตังิาน  เส้ือ,กางเกง,ผา้  เครือ่งหมายตา่งๆ  ถุงเทา้/ถุงมือ   
รองเทา้  เข็มขดั  หมวก  ผา้ผูกคอ  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

   วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล   
เทปบนัทกึขอ้มูล  หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์
คอมพวิเตอร์  ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์  
แผน่กรองแสง  กระดาษตอ่เน่ือง  สายเคเบลิ  แผงแป้นอกัขระ 
หรือแป้นพมิพ์  เมนบอร์ด  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
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  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
   วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ จ านวน 250,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุเครือ่งดบัเพลิง  เช่น  วาล์วน ้าดบัเพลงิ(เชื่อม
กบัรถดบัเพลงิ)  ทอ่สายสง่น ้า  สายดบัเพลิง  ถงัดบัเพลงิ  ลูกบอล
ดบัเพลงิ  และเครือ่งมือเครือ่งใช้ในการดบัเพลิง  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

   วสัดุสนาม จ านวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุสนาม  เช่น  เต็นท์นอน/เต็นท์สนามขนาดเล็ก   
ถุงนอนสนาม  เข็มทศิ  เปลสนาม  ฯลฯ    
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

   วสัดุอืน่ จ านวน 30,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุอืน่  เช่น  อุปกรณ์นิรภยัตา่งๆ  หมวกนิรภยั   
แว่นตานิรภยั  ถุงมือ  เส้ือคลุมกนัฝน  หรืออุปกรณ์ป้องกนั
ร่างกายสว่นบุคคล  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

   คา่สาธารณูปโภค รวม 217,000 บาท 
   คา่ไฟฟ้า จ านวน 180,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ไฟฟ้าของส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
และคา่ไฟฟ้าซ่ึงใช้ตามสถานทีต่า่งๆภายในเขตเทศบาลเมืองชะอ า   
ฯลฯ 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

   คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล จ านวน 15,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่น ้าประปาของส านกังานป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั  ฯลฯ  
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

   คา่บรกิารโทรศพัท ์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่โทรศพัท์พื้นฐานในส านกังาน  รวมถงึคา่ใช้จ่าย
เพือ่ใหไ้ดใ้ช้บรกิารดงักล่าว  และคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้เกีย่วกบัการ 
ใช้บรกิาร  เช่น  คา่เช่า  คา่เช่าเครือ่ง  เลขหมายโทรศพัท์   
คา่บ ารุงรกัษาสาย ฯลฯ  และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่าย
ประเภทน้ี  

 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

   คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 17,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  รวมถงึ
อนิเทอร์เน็ตการ์ดและคา่สือ่สารอืน่ๆ  เช่น  คา่เคเบิล้ทีวี  คา่เช่า
ช่องสญัญาณดาวเทียม  เป็นตน้  รวมถงึคา่ใช้จ่ายเพือ่ใหไ้ดใ้ช้
บรกิารดงักล่าวและคา่ใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใช้บรกิาร  และ
รายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี  
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
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  งบลงทุน รวม 90,000 บาท 
   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 90,000 บาท 
   ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิย ุ       

    เครือ่งวทิยุสือ่สารสงัเคราะห์ความถีป่ระเภท 2  
(วทิยุสือ่สารเรือ CB 27 MHz) 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องวทิยุสื่อสารสงัเคราะห์ความถี่
ประเภท 2 (วทิยุสือ่สารเรือ CB 27 MHz)  จ านวน  1  ชุด    
โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
1. เป็นเครือ่งวทิยุสือ่สารส าหรบัประสานงานความถีว่ทิยุทาง 
    เรือและเรือประมง 1 เครือ่ง 
2. มีเสาอากาศพรอ้มสายน าสญัญาณ ส าหรบัการใช้งานในย่าน 
    ความถี ่CB 27 MHz 1 ชุด 
3. มีวงจร PLL (เฟสล็อกลูป) 
4. มีช่องการใช้งานและประสานงาน 240 ช่อง 
5. มีระบบการควบคุมความถี ่ 
6. มีคา่ความคลาดเคลือ่นความถี ่0.005%. 
7. มีคา่ความเสถียรของความถี ่0.001%. 
8. มีช่วงอุณหภูมใินการท างาน -20 องศาเซลเซียส to +50  
    องศาเซลเซียส 
9. มีไมโครโฟนชนิดสายพรอ้มข ัว้ตอ่กบัเครือ่ง 
10. มีแรงดนัไฟฟ้าขาเขา้ 13.8V DC nominal, 15.9V  
      max., 11.7V min. (positive or negative ground). 
11. ตวัเชื่อมตอ่เสาอากาศ UHF , S0239. 
12. ก าลงัไฟส่งออก : AM/FM/CW, 12 watts. ,  
      SSB, 12 watts, PEP. 
13. ความเพ้ียนของสญัญาณ : SSB: 3rd order, more than – 
      25dB. , 5th order, more than -35dB. 
14. มีระบบการป้องกนัคลืน่รบกวน : 55dB 
15. คลืน่ความถีร่อง : 50dB 
16. มีความทานตอ่สภาพภูมิอากาศและสภาพการใช้งานในทะเล 
      ไดด้ ี
- เน่ืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
จงึจ าเป็นตอ้งจดัซื้อตามราคาทอ้งถิน่  เพื่อใช้ในเรือดบัเพลงิ/กู้ภยั  
ในการตดิตอ่สือ่สารช่องความถีว่ทิยุเดนิเรือ  ส าหรบัปฏบิติงิาน  
การดบัเพลงิ/การกู้ภยั การสือ่สารกบัเรือทีป่ระสบภยัและการ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทางทะเล 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ  
ฉบบัที ่4 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่6  ล าดบัที ่13 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

      

  
 
  

      

   ครุภณัฑ์ส ารวจ       

    เครือ่งตรวจจบัวตัถุและก าหนดต าแหน่ง GPS/RADA/SONA 
พรอ้มจอแสดงผล 

จ านวน 80,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องตรวจจบัวตัถุและก าหนด
ต าแหน่ง GPS/RADA/SONA พรอ้มจอแสดงผล   
จ านวน  1  ชุด 
โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
ประเภทเรดาร์ Radome    
1. เสน้ผา่ศูนย์กลาง 25.4 น้ิว , สูง 9.8 น้ิว (64.5 ซม., สูง 24.9 ซม.)   
2. น ้าหนกั 21 ปอนด์ (9.5 กก.)  
3. ระดบัการกนัน ้า IPX7   
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4. ความเร็วในการหมุน(รอบตอ่นาที-RPM) 24/48 rpm  
    (การหมุนแบบคู)่  
5. ก าลงัสง่ 4 kW                                                               
6. ก าลงัไฟ 10.5-35 V DC  
7. การสิน้เปลืองพลงังาน ตามปกต ิ30 W,สูงสุด 48 W  
8. ความยาวเสาอากาศ 23 น้ิว (58.42 ซม.)   
9. ความกว้างล าแสง 3.7 องศา แนวนอน, 25 องศา แนวต ัง้  
10. ระยะสูงสุด 48 นาโนเมตร ระยะต ่าสุด 20 เมตร 
- เน่ืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์   
จงึจ าเป็นตอ้งจดัซื้อตามราคาทอ้งถิน่  เพื่อใช้ในเรือดบัเพลงิ/
กู้ภยั ส าหรบัการปฏบิตังิานการดบัเพลงิ/การกู้ภยั การคน้หา
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัและการคน้หาเรือทีป่ระสบภยัทางทะเล 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ  
ฉบบัที ่4 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่6  ล าดบัที ่11 
* ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
                                                   แผนงานการศกึษา 

 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 6,835,000 บาท 
  งบบคุลากร รวม 6,267,000 บาท 
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,267,000 บาท 
   เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 6,059,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่  และเงนิปรบัปรุง
เงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 

      

   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 68,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
ต าแหน่งผูอ้ านวยการ   
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 

      

   เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 140,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของผูอ้ านวยการ  และหวัหน้าฝ่าย 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 

      

  งบด าเนินงาน รวม 503,400 บาท 
   คา่ตอบแทน รวม 260,000 บาท 

   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่สมนาคุณกรรมการสอบคดัเลือกฯ และรายจ่าย
อืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 
  

      

   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 3,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 

      

   คา่เช่าบ้าน จ านวน 132,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่เช่าบ้านใหก้บัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 

      

   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร       
    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 120,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานส่วนท้องถิน่   
และลูกจ้างประจ า 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 

      

   คา่ใช้สอย รวม 90,000 บาท 
   รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร       
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    รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบรกิาร  คา่เช่าทรพัย์สนิ  และรายจ่ายอื่นๆ
ทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี    
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 

      

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอืน่ ๆ 

      

    คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร  เช่น  คา่เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ   
คา่เช่าทีพ่กั  คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน   
คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ  และคา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 

      

    คา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 45,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 

      

   คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ  เพือ่ให้สามารถ 
ใช้งานไดต้ามปกต ิ เช่น  คา่ซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน  คา่ซ่อม
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ฯลฯ 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 

      

   คา่วสัด ุ รวม 130,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 70,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุส านกังาน  เช่น  กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ   
ปากกา  ไม้บรรทดั  ยางลบ  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 

      

   วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขดัรดั
สายไฟฟ้า  เทปพนัสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปล ัก๊ไฟฟ้า  สวติซ์
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ดอกล าโพง  ไมโครโฟน  ขาต ัง้
ไมโครโฟน  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 

      

   วสัดุงานบ้านงานครวั จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุงานบ้านงานครวั  เช่น  แปรง ไม้กวาด  เขง่   
มุ้ง  ผา้ปูทีน่อน  ปลอกหมอน  หมอน  ผา้หม่  ผา้ปูโตะ๊  ถ้วย
ชาม  ช้อนสอ้ม  แก้วน ้า  จานรอง  กระจกเงา  น ้าจืดทีซ่ื้อจาก
เอกชน  ฯลฯ  
 
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 

      

   วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร ์ เช่น  อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล   
เทปบนัทกึขอ้มูล  หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์
คอมพวิเตอร์  ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์  
แผน่กรองแสง  กระดาษตอ่เน่ือง  สายเคเบลิ  แผงแป้นอกัขระ 
หรือแป้นพมิพ์  เมนบอร์ด  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 

      

   คา่สาธารณูปโภค รวม 23,400 บาท 
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   คา่บรกิารโทรศพัท ์ จ านวน 8,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่โทรศพัท์พื้นฐานในส านกังาน  รวมถงึคา่ใช้จ่าย
เพือ่ใหไ้ดใ้ช้บรกิารดงักล่าว  และคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้เกีย่วกบัการ 
ใช้บรกิาร  เช่น  คา่เช่า  คา่เช่าเครือ่ง  เลขหมายโทรศพัท์   
คา่บ ารุงรกัษาสาย ฯลฯ  และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่าย
ประเภทน้ี  
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 

      

   คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 15,400 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  รวมถงึ
อนิเทอร์เน็ตการ์ดและคา่สือ่สารอืน่ๆ  เช่น  คา่เคเบิล้ทีวี  คา่เช่า
ช่องสญัญาณดาวเทียม  เป็นตน้  รวมถงึคา่ใช้จ่ายเพือ่ใหไ้ดใ้ช้
บรกิารดงักล่าวและคา่ใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใช้บรกิาร   
และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี  
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 

      

  งบลงทุน รวม 59,600 บาท 
   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 59,600 บาท 
   ครุภณัฑ์ส านกังาน       
    เก้าอ้ีส านกังาน จ านวน 8,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเก้าอ้ีส านกังาน  ราคาตวัละ 4,000 บาท   
จ านวน  2  ตวั 
โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
1. เป็นเก้าอ้ีแบบมีพนกัพิง   
2. ปรบัระดบัได ้  
- เน่ืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
จงึจ าเป็นตอ้งจดัซื้อตามราคาทอ้งถิน่  เพื่อทดแทนของเดมิทีช่ ารุด
เสือ่มสภาพ ไม่สามารถซ่อมได้ 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 

      

   ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์       

    เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

จ านวน 17,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  จ านวน  1  ชุด   
- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 
  

      

    เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรบังานส านกังาน จ านวน 16,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องเครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊  
ส าหรบังานส านกังาน  จ านวน  1  เครือ่ง   
- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 

      

    เครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพิมพ์  
(Ink Tank Printer) 

จ านวน 8,600 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ
พมิพ์ (Ink Tank Printer)  ราคาเครือ่งละ 4,300 บาท   
จ านวน  2  เครือ่ง 
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- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 

    เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ราคาเครือ่งละ 2,500 บาท  จ านวน  4  เครื่อง   
- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 

      

  งบเงนิอดุหนุน รวม 5,000 บาท 
   เงนิอดุหนุน รวม 5,000 บาท 
   เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่       

    เงนิอุดหนุนการจดัต ัง้ศูนย์เรียนรูพ้ระราชกรณียกจิของสถาบนั
พระมหากษตัรยิ์ 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิอุดหนุนการจดัต ัง้ศูนย์เรียนรูพ้ระราชกรณียกจิ
ของสถาบนัพระมหากษตัรยิ์  โดยต ัง้ตามหนงัสือส านกังาน
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบุรี ดว่นทีสุ่ด  
ที ่พบ 0037.3/7320 ลงวนัที ่16 พฤษภาคม 2555  ใหแ้ก่   
โรงเรียนเทศบาล 9 บ้านสามพระยา    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด  
ที ่มท 0808.2/ว3616  ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่4 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่7  ล าดบัที ่3   
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
  

      

 งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 172,183,000 บาท 
  งบบคุลากร รวม 123,528,000 บาท 
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 123,528,000 บาท 
   เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 92,050,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่  เงินเดือนพนกังานครู
สว่นทอ้งถิน่(โรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก)  และเงนิปรบัปรุง
เงนิเดือนประจ าปี   
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา      
   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 

      

   เงนิวทิยฐานะ จ านวน 10,000,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิวทิยฐานะ  ไดแ้ก่  วทิยฐานะช านาญการ   
วทิยฐานะช านาญการพเิศษ  และวทิยฐานะเชี่ยวชาญ 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา   
   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 
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   คา่จ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 1,900,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างลูกจ้างประจ า  และเงนิปรบัปรุงคา่จ้าง
ลูกจ้างประจ า 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา   
   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 

      

   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของลูกจ้างประจ า จ านวน 80,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราว  และเงนิคา่ตอบแทน
พเิศษ  ส าหรบัผูไ้ดร้บัเงนิเดือนเต็มข ัน้(ภารโรง) 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา   
   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 

      

   คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 10,000,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจ้าง  และเงินปรบัปรุงคา่ตอบแทน 
พนกังานจ้าง 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา   
   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 

      

   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน 498,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวของพนกังานจ้าง  
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา      
   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา  

      

   เงนิอืน่ ๆ จ านวน 9,000,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดือนของพนกังานครูสว่นทอ้งถิน่
ในอตัราเทา่กบัเงนิวทิยฐานะ  ไดแ้ก่  วทิยฐานะช านาญการพเิศษ  
และวทิยฐานะเชี่ยวชาญ 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา   
   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 

      

  งบด าเนินงาน รวม 48,655,000 บาท 
   คา่ตอบแทน รวม 443,000 บาท 

   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 410,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็น 
- คา่ตอบแทนผูท้รงคุณวุฒใิหค้ณะกรรมการประเมนิฯ ซ่ึงเป็น
ผูต้รวจและประเมนิผลงานทางวชิาการเพื่อเลือ่นวทิยฐานะช านาญ
การพเิศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพเิศษ ของพนกังานครูสว่น
ทอ้งถิน่ และบุคลากรทางการศกึษาผูร้บัการประเมนิฯ และ
คา่ตอบแทนคณะกรรมการทีอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่แตง่ต ัง้
ใหด้ าเนินการคดัเลือก สอบคดัเลือกฯ 
- คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมนิผลงานทีเ่กดิจากการ
ปฏบิตัหิน้าที ่   
- เงนิตอบแทนพเิศษของพนกังานครูสว่นทอ้งถิ่น(กรณีเงนิเดือน
เต็มข ัน้) และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี   
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา   
   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 

      

   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 3,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา   
   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 

      

   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร       
    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 30,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานครู 
สว่นทอ้งถิน่ประจ าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา   
   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 

      

   คา่ใช้สอย รวม 36,191,000 บาท 
   รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร       
    รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร จ านวน 100,000 บาท 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบรกิาร  คา่เช่าทรพัย์สนิ  และรายจ่ายอื่นๆ
ทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี   
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา   
   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา  

      

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอืน่ ๆ 

      

    คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร  เช่น  คา่เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ   
คา่เช่าทีพ่กั  คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน   
คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ  และคา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา   
   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 

      

    คา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 300,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา   
   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 

      

    โครงการแขง่ขนัคนเก่งในโรงเรียนทอ้งถิน่ จ านวน 30,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแขง่ขนัคนเก่งใน
โรงเรียนทอ้งถิน่  เช่น  คา่จ้างเหมาท าอาหารมื้อเทีย่งและเครือ่งดืม่  
คา่เบี้ยเลี้ยงส าหรบัครู-นกัเรียนในการเก็บตวัอบรมเขม้ก่อนสอบ 
แขง่ขนัรอบชิงชนะเลศิระดบัประเทศ  คา่จดัซื้ออุปกรณ์ตา่งๆ ใน
การด าเนินงานตามโครงการ  เช่น  กระดาษถ่ายเอกสาร  หมกึ
ส าหรบัเครือ่งถ่ายเอกสาร  กระดาษท าปก  และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆที่
จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่ายคา่ใช้จ่าย 
ในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้ร่วม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่107  ล าดบัที ่8  
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา   
   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา  

      

    โครงการแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ จ านวน 350,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแขง่ขนัทกัษะทาง
วชิาการ  เช่น  คา่จ้างเหมาท าอาหารและเครื่องดื่ม  คา่วสัดุอุปกรณ์ 
เครือ่งเขียน  คา่เบี้ยเลี้ยงส าหรบัครูและนกัเรียน  คา่ใช้จ่ายในการ
จดักจิกรรมเพือ่คดัเลือกนกัเรียนคนเก่งของโรงเรียนในสงักดั
เทศบาล  เพือ่เตรียมความพรอ้มก่อนส่งเขา้แข่งขนัจรงิ  และ
คา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่าย
คา่ใช้จ่ายในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่
นกักีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่107  ล าดบัที ่9  
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา   
   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา  

      

    โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาต ิ จ านวน 400,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ  
เช่น  คา่ท าอาหารมื้อเทีย่งและเครือ่งดืม่  คา่จดัแสดงดนตรี   
คา่ของขวญัของรางวลั  คา่วสัดุในโครงการ  และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆ 
ทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่าย
คา่ใช้จ่ายในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่
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นกักีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่106  ล าดบัที ่6  
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา   
   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา  

    โครงการจดัอบรมแคมป์ภาษาองักฤษ จ านวน 350,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจดัอบรมแคมป์
ภาษาองักฤษ  เช่น  คา่ตอบแทนผูท้รงคุณวุฒ ิ คา่เอกสาร
ประกอบในการจดัอบรมภาษาองักฤษใหก้บันกัเรียนในสงักดั
เทศบาลเมืองชะอ า  คา่จ้างเหมาท าอาหารและเครือ่งดืม่  คา่เช่า
สถานที ่ พธิีเปิด-ปิด  คา่วทิยากร  คา่วสัดุอุปกรณ์  และคา่ใช้จ่าย
อืน่ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่าย
คา่ใช้จ่ายในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่
นกักีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่107  ล าดบัที ่11  
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา   
   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา  

      

    โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา จ านวน 34,011,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนบัสนุนคา่ใช้จ่าย
การบรหิารสถานศกึษา    
โดยถือปฏบิตัติามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยรายไดแ้ละ
การจ่ายเงนิของสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ.2562  
แยกเป็น 
(1) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนั   
เป็นเงนิ  15,500,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นเงนิสนบัสนุนอาหาร
กลางวนั ใหแ้ก่ โรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองชะอ า และศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก โดยจดัสรรใหเ้ด็กเล็ก เด็กอนุบาล และนกัเรียนระดบั
ประถมศกึษาปีที ่1 - 6  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 54(7)  
จดัท ากจิการซ่ึงจ าเป็นเพือ่การสาธารณสุข 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่111  ล าดบัที ่26 
(2) เงนิอุดหนุนส าหรบัสง่เสรมิศกัยภาพการจดัการศกึษาทอ้งถิน่ 
(คา่ปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรียนยากจน) เป็นเงิน  380,000  บาท 
เพือ่จ่ายให้นกัเรียนในโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองชะอ า ทีบ่ดิา/
มารดา/ผูป้กครอง มีรายไดต้อ่ครวัเรือนไม่เกนิ 40,000 บาท/ปี  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(6)  
ใหร้าษฎรไดร้บัการศกึษาอบรม 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)   
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่112  ล าดบัที ่31 
(3) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนคา่ใช้จ่ายในการจดัการศกึษา
ต ัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษาข ัน้พื้นฐาน   
เป็นเงนิ  17,860,000  บาท  แยกเป็น  
           (3.1) คา่จดัการเรียนการสอน(รายหวั) ระดบัอนุบาลศกึษา -
                       มธัยมศกึษาตอนตน้  และรายหวัส่วนเพิม่(Top Up)   
                    เป็นเงนิ  9,800,000  บาท    
           (3.2) คา่หนงัสือเรียน ระดบัอนุบาลศกึษา - ระดบั 
                    มธัยมศกึษาตอนตน้  เป็นเงนิ  2,700,000  บาท  
           (3.3) คา่อุปกรณ์การเรียน ระดบัอนุบาลศกึษา -  
                    ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  เป็นเงิน  1,500,000  บาท 
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           (3.4) คา่เครือ่งแบบนกัเรียน ระดบัอนุบาลศกึษา - 
                     ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้   เป็นเงิน  1,560,000  บาท 

      

  
           (3.5) คา่กจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  
                    ระดบัอนุบาลศกึษา - ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้   
                    เป็นเงนิ  2,300,000  บาท 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(6)  
ใหร้าษฎรไดร้บัการศกึษาอบรม 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)   
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่112  ล าดบัที ่32 
(4) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการศกึษาแก่เด็กดอ้ย
โอกาส  เป็นเงนิ  16,000  บาท  แยกเป็น 
           (4.1) คา่วสัดุการศกึษา  เป็นเงนิ  10,000  บาท    
                    เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุสนบัสนุนการจดัการศกึษา 
                    แก่เดก็ดอ้ยโอกาส 
           (4.2) คา่พฒันาบุคลากรครูสอนเด็กดอ้ยโอกาส    
                    เป็นเงนิ  6,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่าย 
                    ในการเดนิทางไปราชการ  เช่น  คา่เบี้ยเลี้ยง   
                    คา่พาหนะ  คา่เช่าทีพ่กั  และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆ 
                    ทีจ่ าเป็น (คนละ 6,000 บาท) ใหแ้ก่ครูอาสา   
                    จ านวน 1 อตัรา 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(6)  
ใหร้าษฎรไดร้บัการศกึษาอบรม 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่110  ล าดบัที ่21   
(5) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนคา่จดัการเรียนการสอนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก (รายหวั) จดัสรรส าหรบัเด็กปฐมวยั(อายุ 2-5 ปี)   
เป็นเงนิ  185,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นคา่สือ่การเรียนการสอน   
วสัดุการศกึษา  และเครือ่งเล่นพฒันาการเด็ก  ใหแ้ก่  ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กท ัง้ 3 ศูนย์  โดยจดัสรรใหอ้ตัราคนละ 1,700 บาท/ปี  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(6)  
ใหร้าษฎรไดร้บัการศกึษาอบรม 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)   
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่112  ล าดบัที ่33 
(6) เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนคา่ใช้จ่ายในการจดัการศกึษา
ส าหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (ศพด.) จดัสรรส าหรบัเด็กปฐมวยั 
(อายุ 3-5 ปี)  เป็นเงนิ  70,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นคา่หนงัสือ
เรียน  คา่อุปกรณ์การเรียน  คา่เครื่องแบบนกัเรียน  และค่ากจิกรรม 
พฒันาผูเ้รียน    
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(6)  
ใหร้าษฎรไดร้บัการศกึษาอบรม 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)   
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่109  ล าดบัที ่19 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา  
   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 

      

    โครงการอบรมพนกังานครูเทศบาล จ านวน 50,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมพนกังานครู
เทศบาล  เช่น  คา่ตอบแทนวทิยากร  คา่วสัดุอุปกรณ์  เครือ่งเขียน 
คา่เช่าหอ้งประชุม  คา่อาหารและเครื่องดืม่  คา่จดัสถานที ่ พธิี
เปิด-ปิด  และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่าย
คา่ใช้จ่ายในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่
นกักีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่4 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่7  ล าดบัที ่1  
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* ปรากฏในแผนงานการศกึษา   
   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 

   คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 500,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ  เพือ่ให้สามารถ 
ใช้งานไดต้ามปกต ิ ใหแ้ก่  โรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมืองชะอ า  
และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  เช่น  คา่ซ่อมเครือ่งกรองน ้า  คา่ซ่อม
ครุภณัฑ์ส านกังาน  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ฯลฯ 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา   
   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 

      

   คา่วสัด ุ รวม 8,345,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 75,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุส านกังาน  เช่น  กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ   
ปากกา  ไม้บรรทดั  ยางลบ  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา      
   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 

      

   วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 40,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขดัรดั
สายไฟฟ้า  เทปพนัสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปล ัก๊ไฟฟ้า  สวติซ์
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ดอกล าโพง  ไมโครโฟน  ขาต ัง้
ไมโครโฟน  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา      
   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 

      

   วสัดุงานบ้านงานครวั จ านวน 7,290,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็น 
- คา่วสัดุงานบ้านงานครวั  เช่น  แปรง ไม้กวาด  เขง่  มุ้ง   
ผา้ปูทีน่อน  ปลอกหมอน  หมอน  ผา้หม่  ผา้ปูโตะ๊  ถ้วย
ชาม  ช้อนสอ้ม  แก้วน ้า  จานรอง  กระจกเงา  น ้าจืดทีซ่ื้อจาก
เอกชน  ฯลฯ 
เป็นเงนิ  40,000  บาท 
- คา่อาหารเสรมิ (นม)  แยกเป็น 
          - โรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองชะอ า ท ัง้ 9 โรงเรียน  
             (อนุบาล-ประถมศกึษาปีที ่6) ส าหรบัภาคเรียน 
             ที ่2/2564 และภาคเรียนที ่1/2565    
           - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ท ัง้ 3 ศูนย์ ส าหรบัภาคเรียน 
             ที ่2/2564 และภาคเรียนที ่1/2565 
เป็นเงนิ  7,250,000  บาท 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่110  ล าดบัที ่22 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา      
   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 

      

   วสัดุการศกึษา จ านวน 940,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็น 
- คา่จดัซื้อสือ่การเรียนรูร้ะดบัประถมศกึษา   
  เป็นเงนิ  450,000  บาท 
- คา่จดัซื้อแบบรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนระดบัปฐมวยั  
  เป็นเงนิ  40,000  บาท 
- คา่จดัซื้อสือ่การเรียนรูข้องเด็กระดบัปฐมวยั(โรงเรียน) 
  เป็นเงนิ  300,000  บาท 
- คา่จดัซื้อสือ่ส่งเสรมิพฒันาการระดบัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  
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  จ านวน 3 ศูนย์  เป็นเงิน  150,000  บาท 
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา   
   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 

   คา่สาธารณูปโภค รวม 3,676,000 บาท 
   คา่ไฟฟ้า จ านวน 3,200,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ไฟฟ้า  ใหแ้ก่  โรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมืองชะอ า 
และสระว่ายน ้าของเทศบาลเมืองชะอ า  
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา   
   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 

      

   คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล จ านวน 180,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่น ้าประปา  ให้แก่  โรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมือง
ชะอ า  และสระว่ายน ้าของเทศบาลเมืองชะอ า 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา   
   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 

      

   คา่บรกิารโทรศพัท ์ จ านวน 14,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่โทรศพัท์พื้นฐานในส านกังาน  รวมถงึคา่ใช้จ่าย
เพือ่ใหไ้ดใ้ช้บรกิารดงักล่าว  และคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้เกีย่วกบัการ 
ใช้บรกิาร  เช่น  คา่เช่า  คา่เช่าเครือ่ง  เลขหมายโทรศพัท์   
คา่บ ารุงรกัษาสาย ฯลฯ  และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่าย
ประเภทน้ี  ใหแ้ก่  กองการศกึษา  และโรงเรียนในสงักดัเทศบาล
เมืองชะอ า 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา   
   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา  

      

   คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 282,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  รวมถงึ
อนิเทอร์เน็ตการ์ดและคา่สือ่สารอืน่ๆ  เช่น  คา่เคเบิล้ทีวี  คา่เช่า
ช่องสญัญาณดาวเทียม  เป็นตน้  รวมถงึคา่ใช้จ่ายเพือ่ใหไ้ดใ้ช้
บรกิารดงักล่าวและคา่ใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใช้บรกิาร   
และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภท
น้ี  ใหแ้ก่  โรงเรียน  และศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสงักดัเทศบาล
เมืองชะอ า   
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา   
   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 
 
 
 
  

      

 งานระดบัมธัยมศกึษา รวม 825,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 825,000 บาท 
   คา่ใช้สอย รวม 125,000 บาท 

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอืน่ ๆ 

      

    โครงการประกนัคุณภาพการศกึษา จ านวน 25,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประกนัคุณภาพ
การศกึษา  เช่น  คา่วสัดุอุปกรณ์เครือ่งเขียนในโครงการ   
คา่อาหารและเครือ่งดืม่  คา่ตอบแทนวทิยากร  และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆ
ทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่าย
คา่ใช้จ่ายในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่
นกักีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่108  ล าดบัที ่13   
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* ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบัมธัยมศกึษา  

    โครงการอบรมการจดักจิกรรมการเรียนรูบู้รณาการตามระบบสเต็ม
ศกึษา (STEM EDUCATION) 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมการจดักจิกรรม 
การเรียนรูบู้รณาการตามระบบสเต็มศกึษา (STEM EDUCATION) 
เช่น  คา่อาหารและเครื่องดืม่  คา่จดัท าป้าย  คา่วสัดุอุปกรณ์   
คา่จดัท าใบประกาศนียบตัร  คา่จดัท าหนงัสือส าหรบัผูเ้ขา้รบัการ
อบรม  คา่ตกแตง่สถานที ่ คา่เช่าเครือ่งขยายเสียง  คา่ตอบแทน
วทิยากร  คา่พาหนะ  และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่าย
คา่ใช้จ่ายในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่
นกักีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่108  ล าดบัที ่14   
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบัมธัยมศกึษา  

      

   คา่วสัด ุ รวม 700,000 บาท 
   วสัดุการศกึษา จ านวน 700,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็น 
        - คา่จดัซื้อวสัดุฝึกอาชีพระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้   
          เป็นเงนิ  40,000  บาท  
        - คา่จดัซื้อหนงัสือแบบฝึกหดัเสรมิทกัษะระดบัมธัยม 
          ศกึษาตอนตน้  เป็นเงนิ  420,000  บาท 
        - คา่จดัซื้ออุปกรณ์วทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษา 
          ตอนตน้  เป็นเงนิ  140,000  บาท 
        - คา่จดัซื้อสือ่การเรียนรูร้ะดบัมธัยมศกึษาตอนตน้   
          เป็นเงนิ  100,000  บาท 
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบัมธัยมศกึษา  
 
 
 
 
 
 
  

      

 งานศกึษาไมก่ าหนดระดบั รวม 15,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 15,000 บาท 
   คา่ใช้สอย รวม 15,000 บาท 

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอืน่ ๆ 

      

    โครงการชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารี  โรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมืองชะอ า จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการชุมนุมลูกเสือ – เนตร
นารี  โรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมืองชะอ า  เช่น  คา่วสัดุส านกังาน
ในการฝึกอบรม  คา่อาหารและเครือ่งดืม่  คา่ของขวญัของรางวลั  
คา่ตอบแทนวทิยากร  ค่าเช่าสถานที ่ คา่เบี้ยเลี้ยงลูกเสือ-เนตรนารี  
คา่จ้างเหมาบรกิาร  คา่วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น  คา่วสัดุไฟฟ้า
และวทิยุ  และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานตาม
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่าย
คา่ใช้จ่ายในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่
นกักีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
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- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่20  ล าดบัที ่1 
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานศกึษาไม่ก าหนดระดบั  

    โครงการประชุมสมัมนาเชิงปฏบิตักิาร คณะกรรมการสง่เสริม
สนบัสนุนงานวชิาการ โรงเรียนสงักดัเทศบาล 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประชุมสมัมนาเชิง
ปฏบิตักิาร คณะกรรมการสง่เสรมิสนบัสนุนงานวชิาการ โรงเรียน
สงักดัเทศบาล  เช่น  คา่ตอบแทนวทิยากร  คา่วสัดุอุปกรณ์  เครือ่ง
เขียน  คา่อาหารและเครื่องดืม่  และคา่ใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่าย
คา่ใช้จ่ายในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่
นกักีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่114  ล าดบัที ่39  
* ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานศกึษาไม่ก าหนดระดบั   

      

                                                 แผนงานสาธารณสขุ 
 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ รวม 33,737,000 บาท 
  งบบคุลากร รวม 26,263,000 บาท 
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 26,263,000 บาท 
   เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 5,380,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่  และเงนิปรบัปรุง
เงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข   

      

   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 68,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
ต าแหน่งผูอ้ านวยการ  
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข   

      

   เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 122,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของผูอ้ านวยการ  และหวัหน้าฝ่าย 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข    
         

      

   คา่จ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 757,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างลูกจ้างประจ า  และเงนิปรบัปรุงคา่จ้าง
ลูกจ้างประจ า 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข   

      

   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของลูกจ้างประจ า จ านวน 16,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษส าหรบัผูไ้ดร้บัเงนิเดือนเต็มข ัน้ 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข   

      

   คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 17,950,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจ้าง  และเงินปรบัปรุงคา่ตอบแทน 
พนกังานจ้าง 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข   

      

   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน 1,970,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวของพนกังานจ้าง 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข  

      

  งบด าเนินงาน รวม 4,051,700 บาท 
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   คา่ตอบแทน รวม 770,000 บาท 

   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ   
คา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั  คา่เบี้ยเลี้ยง
เหมาจ่ายส าหรบัเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานในหน่วยบรกิาร
สาธารณสุข  และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข  

      

   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 500,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข      
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข  

      

   คา่เช่าบ้าน จ านวน 170,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่เช่าบ้านใหก้บัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข      
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข  

      

   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร       
    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานส่วนท้องถิน่   
และลูกจ้างประจ า 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข   

      

   คา่ใช้สอย รวม 840,000 บาท 
   รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร       
    รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร จ านวน 650,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบรกิาร  คา่เช่าทรพัย์สนิ  และรายจ่ายอื่นๆ
ทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี   
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข   

      

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอืน่ ๆ 

      

    คา่ชดใช้คา่เสียหาย หรือคา่สนิไหมทดแทน จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ชดใช้คา่เสียหาย หรือคา่สนิไหมทดแทน 
 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข   

      

    คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร  เช่น  คา่เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ   
คา่เช่าทีพ่กั  คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน   
คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ  และคา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข   

      

    คา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข   

      

    โครงการกนิอยูรู่ค้ดิเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการกนิอยูรู่ค้ดิเป็นมติร
กบัสิง่แวดล้อม  เช่น  ประชุม  วสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินการคดั
แยก  แปรรูป  และบรรจุผลติภณัฑ์เศษวสัดุ  เศษอาหารเหลือใช้
(ขยะอนิทรีย์)  เพือ่น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน  กจิกรรมรณรงค์
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การกนิอยูรู่ค้ดิเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม  และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆที่
เกีย่วขอ้งในโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(3)  
รกัษาความสะอาดของถนน หรือทางเดนิและทีส่าธารณะ รวมท ัง้
การก าจดัมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่17  ล าดบัที ่3 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข  

    โครงการตลาดสดน่าซื้อ จ านวน 50,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการตลาดสดน่าซื้อ   
เช่น  คา่จดัท าสือ่เสรมิสรา้งความรูผู้ป้ระกอบการคา้  คา่ตอบแทน
การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  กจิกรรมตรวจแนะน า
ผูป้ระกอบการคา้  และกจิกรรมล้างตลาดสดตามหลกัสุขาภบิาล   
คา่อุปกรณ์และเคมีภณัฑ์ส าหรบัควบคุมก าจดัสตัว์พาหะและแมลง
น าโรค  และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(4)  
ป้องกนัและระงบัโรคตดิตอ่ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 หมวด 2  
มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามยัครอบครวั และการ
รกัษาพยาบาล 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่17  ล าดบัที ่4 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข   

      

    โครงการพฒันาศกัยภาพการปฏบิตังิานของพนกังานรกัษาความ
สะอาด 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพฒันาศกัยภาพการ
ปฏบิตังิานของพนกังานรกัษาความสะอาด   เช่น  ประชุม  อบรม 
ใหค้วามรูแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานอย่างมีประสทิธภิาพและเกดิประโยชน์
สูงสุด  เช่น  งานอาชีวอนามยั ฯลฯ  และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ในโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่18  ล าดบัที ่5 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข  

      

    โครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการคา้ในเขตเทศบาลเมืองชะอ า จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพฒันาศกัยภาพ
ผูป้ระกอบการคา้ในเขตเทศบาลเมืองชะอ า  เช่น  อบรมผูป้ระกอบการ 
และผูส้มัผสัอาหาร  คา่ป้ายตรวจรบัรองรา้นจ าหน่ายอาหาร  
“อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” และสือ่เสรมิสรา้งความรู ้ผูป้ระกอบการคา้ 
ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  และคา่ใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 หมวด 2  
มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามยัครอบครวั และการ
รกัษาพยาบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่18  ล าดบัที ่6 

      

66 



* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข   

    โครงการเพิม่ศกัยภาพการมีสว่นร่วมของผูป้ระกอบการชายหาด
ชะอ าในการดูแลรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเพิ่มศกัยภาพการมี
สว่นร่วมของผูป้ระกอบการชายหาดชะอ าในการดูแลรกัษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย  เช่น  อบรมผูป้ระกอบการ
ชายหาดชะอ ากลุ่มตา่งๆ  กจิกรรมรณรงค์เพือ่เสรมิสรา้งจติส านึก
ในการมีสว่นร่วมดูแลรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบรอ้ย  และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(3)  
รกัษาความสะอาดของถนน หรือทางเดนิและทีส่าธารณะ รวมท ัง้
การก าจดัมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่120  ล าดบัที ่4  
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข   

      

    โครงการศูนย์การเรียนรูร้กัทอ้งถิน่ รกัษ์สิง่แวดล้อม จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการศูนย์การเรียนรูร้กั
ทอ้งถิน่ รกัษ์สิง่แวดล้อม  เช่น  วสัดุอุปกรณ์  วสัดุสิง่พมิพ์  คา่
วสัดุจดัท าป้ายตา่งๆ  คา่ฝึกอบรม  คา่ประชุม  กจิกรรมรณรงค์   
และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 หมวด 2  
มาตรา 16(16) สง่เสรมิการมีสว่นร่วมของราษฎรในการพฒันา
ทอ้งถิน่ และ(24) การจดัการ การบ ารุงรกัษา และการใช้
ประโยชน์จากป่าไม้ ทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่16  ล าดบัที ่1 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 
 
  

      

   คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ  เพือ่ให้สามารถ 
ใช้งานไดต้ามปกต ิ เช่น  คา่ซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน  คา่ซ่อม
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ค่าซ่อมประตู-หน้าตา่งอาคารสาธารณสุขฯ ฯลฯ 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข  

      

   คา่วสัด ุ รวม 1,660,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุส านกังาน  เช่น  กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ   
ปากกา  ไม้บรรทดั  ยางลบ  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข   

      

   วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 30,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขดัรดั
สายไฟฟ้า  เทปพนัสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปล ัก๊ไฟฟ้า  สวติซ์
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ดอกล าโพง  ไมโครโฟน  ขาต ัง้
ไมโครโฟน  ฯลฯ   
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โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข  

   วสัดุงานบ้านงานครวั จ านวน 1,200,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุงานบ้านงานครวั  เช่น  แปรง ไม้กวาด  เขง่   
มุ้ง  ผา้ปูทีน่อน  ปลอกหมอน  หมอน  ผา้หม่  ผา้ปูโตะ๊  ถ้วย
ชาม  ช้อนสอ้ม  แก้วน ้า  จานรอง  กระจกเงา  น ้าจืดทีซ่ื้อจาก
เอกชน  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข      
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 

      

   วสัดุก่อสรา้ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสรา้ง  เช่น  ไม้ตา่งๆ  น ้ามนัทาไม้  ทนิเนอร์   
สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์  ปูนขาว  ทราย  อฐิหรือซีเมนต์บล็อก   
กระเบื้อง  สงักะสี  ตะปู  คอ้น  คีม  ชะแลง  จอบ  เสียม  เลือ่ย  ฯลฯ 
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข      
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข   

      

   วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 80,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  แอลกอฮอล์ 
ออกซิเจน  น ้ายาตา่งๆ  สายยาง  ลูกยาง  ยาและเวชภณัฑ์   
เคมีภณัฑ์  ส าลีและผา้พนัแผล  ถุงมือ  เปลหามคนไข้  คีมถอนฟัน  
ฯลฯ 
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข   

      

   วสัดุการเกษตร จ านวน 100,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุการเกษตร  เช่น  ยาป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช
และสตัว์  อาหารสตัว์  พืชและสตัว์  ปุ๋ ย  พนัธุ์สตัว์ปีกและสตัว์
น ้า  วสัดุเพาะช า  อุปกรณ์ในการขยายพนัธุ์พืช  ผา้ใบหรือผา้
พลาสตกิ  สปรงิเกลอร์  ฯลฯ  
  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข  

      

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กนั  สี  ฟิล์ม  เมมโมรีก่าร์ด  ฟิล์มสไลด์  แถบ
บนัทกึเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผน่ซีดี)  รูปสีหรือ
ขาวด าทีไ่ดจ้ากการล้างอดัขยาย  ขาต ัง้กล้อง  เลนส์ซูม  กระเป๋า 
ใสก่ล้องถ่ายรูป  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข   

      

   วสัดุเครือ่งแตง่กาย จ านวน 140,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุเครือ่งแตง่กาย  เช่น  เครือ่งแบบ/ชุด
ปฏบิตังิาน  เส้ือ,กางเกง,ผา้  เครือ่งหมายตา่งๆ  ถุงเทา้/ถุงมือ   
รองเทา้  เข็มขดั  หมวก  ผา้ผูกคอ  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
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ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข  

   วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล   
เทปบนัทกึขอ้มูล  หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์
คอมพวิเตอร์  ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์  
แผน่กรองแสง  กระดาษตอ่เน่ือง  สายเคเบลิ  แผงแป้นอกัขระ 
หรือแป้นพมิพ์  เมนบอร์ด  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข   

      

   คา่สาธารณูปโภค รวม 781,700 บาท 
   คา่ไฟฟ้า จ านวน 750,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ไฟฟ้าของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข   

      

   คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่น ้าประปาของกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข   

      

   คา่บรกิารโทรศพัท ์ จ านวน 5,700 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่โทรศพัท์พื้นฐานในส านกังาน  รวมถงึคา่ใช้จ่าย
เพือ่ใหไ้ดใ้ช้บรกิารดงักล่าว  และคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้เกีย่วกบัการ 
ใช้บรกิาร  เช่น  คา่เช่า  คา่เช่าเครือ่ง  เลขหมายโทรศพัท์   
คา่บ ารุงรกัษาสาย ฯลฯ  และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่าย
ประเภทน้ี  
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข      
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข   

      

   คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 16,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  รวมถงึ
อนิเทอร์เน็ตการ์ดและคา่สือ่สารอืน่ๆ  เช่น  คา่เคเบิล้ทีวี  คา่เช่า
ช่องสญัญาณดาวเทียม  เป็นตน้  รวมถงึคา่ใช้จ่ายเพือ่ใหไ้ดใ้ช้
บรกิารดงักล่าวและคา่ใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใช้บรกิาร   
และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี  
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข   

      

  งบลงทุน รวม 3,422,300 บาท 
   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 3,072,300 บาท 
   ครุภณัฑ์ส านกังาน       
    เก้าอ้ีส านกังาน จ านวน 8,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเก้าอ้ีส านกังาน  ราคาตวัละ 4,000 บาท   
จ านวน  2  ตวั 
โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
1. เป็นเก้าอ้ีแบบมีพนกัพิง   
2. ปรบัระดบัได ้  
- เน่ืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
จงึจ าเป็นตอ้งจดัซื้อตามราคาทอ้งถิน่  เพื่อทดแทนของเดมิทีช่ ารุด
เสือ่มสภาพ ไม่สามารถซ่อมได้ 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 

      

    ตูเ้ก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จ านวน 4,800 บาท 
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เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อตูเ้ก็บเอกสารบานเลือ่นกระจก ขนาด 4 ฟุต 
จ านวน  1  ตู้ 
โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
1. เป็นตูท้ าจากเหล็ก บานเลือ่นท าจากกระจก 
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 121.8 x 40.6 x 88 cm. (กว้างxลกึxสูง) 
- เน่ืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
จงึจ าเป็นตอ้งจดัซื้อตามราคาทอ้งถิน่  เพื่อใช้ในการจดัเก็บ
เอกสารระเบียบฯ และหนงัสือส ั่งการตา่ง ๆ 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 

      

    ตูเ้ก็บเอกสารบานเลื่อนทบึ ขนาด 4 ฟุต จ านวน 4,500 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อตูเ้ก็บเอกสารบานเลือ่นทบึ ขนาด 4 ฟุต   
จ านวน  1  ตู้ 
โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
1. เป็นตูท้ าจากเหล็ก บานเลือ่นท าจากเหล็ก 
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 121.8 x 40.6 x 88 cm. (กว้างxลกึxสูง) 
- เน่ืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
จงึจ าเป็นตอ้งจดัซื้อตามราคาทอ้งถิน่  เพื่อใช้ในการจดัเก็บ
เอกสารระเบียบฯ และหนงัสือส ั่งการตา่ง ๆ 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 

      

   ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       
    รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตนั 6 ล้อ จ านวน 1,600,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตนั 6 ล้อ 
ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 4,000 ซีซี หรือก าลงัเครือ่งยนต์
สูงสุดไม่ต ่ากว่า 105 กโิลวตัต์  จ านวน  1  คนั 
โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
1. น ้าหนกัของรถรวมน ้าหนกับรรทุกไม่ต ่ากว่า 8,000 กโิลกรมั  
2. พรอ้มกระบะ และเครือ่งปรบัอากาศ  
3. หลงัคาคลุมรถบรรทุก เป็นโครงหลงัคาเหล็กคลุมดว้ยอลูมเินียม  
     มีผ้าใบคลุมดา้นขา้ง มีทีน่ ั่งสองแถวและพนกัพิงดา้นขา้งท ัง้ 2 ขา้ง 
4. พรอ้มประกอบการตดิต ัง้ 
- เป็นครุภณัฑ์ทีม่ีก าหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
แตไ่ม่สามารถต ัง้งบประมาณตามวงเงนิทีก่ าหนดไว้ได ้เน่ืองจาก
มีการตดิต ัง้วสัดุอุปกรณ์เพิม่เตมิ  จงึจ าเป็นตอ้งจดัซื้อตามราคา
ทอ้งถิน่  เพือ่ใช้ในการรบั-สง่คนงานไปปฏบิตังิานพฒันาดา้น
รกัษาความสะอาดตามถนน สถานทีส่าธารณะ และเพือ่ใหเ้กดิ
ความสะดวกปลอดภยัในการออกปฏบิตังิาน และเป็นการป้องกนั
อนัตรายจากอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทางไปปฏบิตัิงาน 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ  
ฉบบัที ่4 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่6  ล าดบัที ่8 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 

      

   ครุภณัฑ์การเกษตร       
    เครือ่งก าจดัขยะอนิทรีย์ประสทิธภิาพสูง จ านวน 1,200,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องก าจดัขยะอนิทรีย์ประสทิธภิาพสูง 
จ านวน  1  เครือ่ง 
โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
1. โครงสรา้งและตวัเครือ่งท าจากวสัดุไม่ต ่ากว่าเหล็ก 
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    SS400 พ่นกนัสนิม 
2. ถงัเก็บกา๊ซท าจากวสัดุไม่ต ่ากว่าเหล็ก SS400  
    เคลือบไฟเบอร์กลาส 
3. ช่องป้อนวตัถุดบิท าจากวสัดุไม่ต ่ากว่าแสตนเลส 
    SUS304 
4. ขนาดถงัหมกั ไม่ต ่ากว่า 3 ลูกบาศก์เมตร 
5. ขนาดถงัเก็บกา๊ซชีวภาพ ไม่ต ่ากว่า 2 ลูกบาศก์เมตร/วนั 
6. มีชุดใบกวนผสมแกนนอนภายในถงัหมกั 
7. ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่ต ่ากว่า 1 แรงม้า 
8. ระบบเปิดปิดเครือ่งอตัโนมตั ิ(สามารถต ัง้เวลาเปิดปิดไดท้ี ่
    ตวัซอฟต์แวร์) 
9. ใช้ USB ในการ export  ขอ้มูลมาทีค่อมพวิเตอร์ 
- เน่ืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
จงึจ าเป็นตอ้งจดัซื้อตามราคาทอ้งถิน่ เพื่อใช้ในการแปรรูปขยะ
อนิทรีย์ เป็นสารจุลนิทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ ยหมกั และแกส๊ชีวภาพ 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่24  ล าดบัที ่2 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 

   ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์       

    เครือ่งตรวจวดัเสียง พรอ้มเครือ่งปรบัเทียบความถูกตอ้งของ
เครือ่งวดัเสียง 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องตรวจวดัเสียง พรอ้มเครือ่งปรบัเทียบ
ความถูกตอ้งของเครือ่งวดัเสียง  จ านวน  1  เครือ่ง   
โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
1. สามารถตรวจวดัระดบัเสียงไดใ้นช่วง 30 ถึง 130 dB หรือ 
    กว้างกว่า 
2. สามารถตรวจวดัคา่ระดบัเสียง (Main-channel) ไดด้งัน้ี 
    - Sound Pressure Level (Lp) 
    - Equivalent Continuous Sound Level (Leq) 
    - Sound Exposure Level (LE) 
    - Maximum Sound Level (Lmax) 
    - Minimum Sound Level (Lmin) 
 
    - Percentile Sound Level LN (สามารถก าหนดได ้ 
    ต ัง้แต ่1 ถงึ 99 %, สามารถก าหนดไดอ้ยา่งน้อย 5 ตวัเลือก) 
3. สามารถใช้งานได้อยา่งน้อย 24 ชั่วโมง 
4. มีเครือ่งปรบัเทียบความถูกตอ้ง มีคุณสมบตัติามมาตรฐาน  
    IEC 60942 : 2017 Class 1, ANSI/ASAS1.40-2006  
    Class1, JIS C 1515:2020 Class1, CE marking,  
    WEEE directive. Chinese RoHS 
    สามารถใช้งานไดต้อ่เน่ืองไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง 
5. รบัประกนัคุณภาพอยา่งน้อย 1 ปี 
- เน่ืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
จงึจ าเป็นตอ้งจดัซื้อตามราคาทอ้งถิน่  เพื่อใช้ในการวดัเสียงดงั   
กรณีมีเหตุร าคาญทีก่่อใหเ้กดิเสียงดงัรบกวน  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ  
ฉบบัที ่4 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่5  ล าดบัที ่6 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 

      

   คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์       
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    คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งของครุภณัฑ์ขนาด
ใหญ ่ เช่น  ยานพาหนะ  เครือ่งจกัรกล  ฯลฯ  ซ่ึงไม่รวมถงึคา่ซ่อม
บ ารุงปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง  และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่าย
ประเภทน้ี 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 

      

   คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง รวม 350,000 บาท 
   คา่ปรบัปรุงทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง       
    คา่ปรบัปรุงถงับ าบดัน ้าเสีย อาคารศูนย์บรกิารสาธารณสุข จ านวน 350,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ปรบัปรุงถงับ าบดัน ้าเสีย อาคารศูนย์บรกิาร
สาธารณสุข  โดยท าการเปลีย่นถงับ าบดัน ้าเสียระบบเตมิ
อากาศ ขนาดความจุ 15,000 ลติร  จ านวน 1 ถงั  และถงับ าบดั
น ้าเสียระบบเตมิอากาศ ขนาดความจุ 600 ลติร  จ านวน 1 ถงั  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (4)  
ใหม้ีและบ ารุงสถานทีท่ าการพทิกัษ์และรกัษาคนเจ็บไข้ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 หมวด 2  
มาตรา 16(5) การสาธารณูปการ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่6 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่2  ล าดบัที ่1 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

 งานศูนย์บรกิารสาธารณสขุ รวม 6,511,000 บาท 
  งบบคุลากร รวม 3,723,000 บาท 
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,723,000 บาท 
   เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 3,365,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่  และเงนิปรบัปรุง
เงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข   

      

   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 164,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่าย ดงัน้ี 
- คา่ตอบแทนรายเดือนแก่พนกังานสว่นทอ้งถิน่ต าแหน่งพยาบาล
วชิาชีพทีม่ีสทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนเป็นรายเดือนเทา่กบัอตัราเงนิ
ประจ าต าแหน่งทีไ่ดร้บัอยู ่  
- เงนิเพิม่ต าแหน่งดา้นการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข   

      

   เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 194,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่วชิาชีพของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ต าแหน่ง
พยาบาลวชิาชีพ 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข      

      

  งบด าเนินงาน รวม 1,592,000 บาท 
   คา่ตอบแทน รวม 390,000 บาท 
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   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 270,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิตอบแทนผูป้ฏบิตังิานดา้นการรกัษาความเจ็บป่วย
นอกเวลาราชการและในวนัหยุดราชการ(แพทย์ พยาบาล ทนัต
แพทย์) เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  เงนิรางวลั   
คา่ตอบแทนเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย์ ทนัตแพทย์ และเภสชักร
ทีป่ฏบิตังิานในหน่วยบรกิารสาธารณสุขโดยไม่ท าเวชปฏบิตัิ
สว่นตวัและหรือปฏบิตังิานในโรงพยาบาลเอกชน  คา่เบี้ยเลี้ยง
เหมาจ่ายส าหรบัเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานในหน่วยบรกิาร
สาธารณสุข  และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี  
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข       

      

   คา่เช่าบ้าน จ านวน 84,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่เช่าบ้านใหก้บัพนกังานสว่นทอ้งถิ่น 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข      

      

   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร       
    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 36,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานสว่นทอ้งถิ่น   
และลูกจ้างประจ า 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข      

      

   คา่ใช้สอย รวม 610,000 บาท 
   รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร       
    รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร จ านวน 80,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบรกิาร  คา่เช่าทรพัย์สนิ  และรายจ่ายอื่นๆ
ทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี   
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข  

      

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอืน่ ๆ 

      

    โครงการแปรงสีฟนัอนัแรกของหนู จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแปรงสีฟนัอนัแรก
ของหนู  เช่น  จดัซื้อวสัดุสาธติ  แปรงสีฟนัและยาสีฟนั  ส าหรบั
เด็กทีม่ารบัวคัซีนหดัและคอตีบ บาดทะยกั ไอกรน กระตุน้เข็ม
ที ่1  เพือ่กระตุน้ผูป้กครองใหดู้แลสุขภาพฟันเด็กต ัง้แตร่ะยะฟนั
เริม่ขึน้  และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งในโครงการ 
 
 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 หมวด 2  
มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามยัครอบครวั และการ
รกัษาพยาบาล 
- เป็นไปตามภารกจิทีถ่่ายโอนแล้วตามแผนปฏิบตักิาร ฉบบัที ่1  
พ.ศ.2545 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่121  ล าดบัที ่8  
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข      

      

    โครงการพฒันาระบบสุขภาพภาคประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอ า จ านวน 250,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพฒันาระบบสุขภาพ
ภาคประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอ า  เช่น  จดัอบรมหลกัสูตร
อาสาสมคัรสาธารณสุข  หลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพ อสม.  การ
ดูงานเพือ่เพิม่พูนความรูแ้ละประสบการณ์แก่ อสม.  การประชุม  
อสม.อยา่งตอ่เน่ือง  การประกวด อสม.ดีเดน่  การประกวดชุมชน
สาธารณสุขดีเดน่  กจิกรรมเน่ืองในวนัอาสาสมคัรสาธารณสุข
แหง่ชาต ิ และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งในโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 54(7)  
จดัท ากจิการซ่ึงจ าเป็นเพือ่การสาธารณสุข 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย
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อ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 หมวด 2
มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามยัครอบครวั และการ
รกัษาพยาบาล 
- พระราชบญัญตัหิลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิพ.ศ.2550 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่19  ล าดบัที ่8 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข      

    

โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัตยิ
ราชนารี (เทศบาลเมืองชะอ า) 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสตัว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนขับ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์   
อคัรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี  
(เทศบาลเมืองชะอ า) เช่น  การป้องกนัและควบคุมโรคพษิสุนขั
บ้า  การคุมก าเนิดสตัว์ควบคุม  กจิกรรมประชาสมัพนัธ์  การ
อบรมใหค้วามรู ้ รณรงค์ส ารวจประชากรสตัว์ควบคุม  และ
คา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(4)  
ป้องกนัและระงบัโรคตดิตอ่ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่4 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่8  ล าดบัที ่2 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข      

      

   คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 70,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ  เพือ่ให้สามารถ 
ใช้งานไดต้ามปกต ิ เช่น  คา่ซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน  คา่ซ่อม
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  คา่ซ่อมเครือ่งพ่นหมอกควนั  คา่ซ่อม
เครือ่งพ่นละอองฝอย  คา่ซ่อมเครือ่งน่ึงฆ่าเชื้อโรค  ฯลฯ 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข   

      

   คา่วสัด ุ รวม 566,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 70,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุส านกังาน  เช่น  กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ   
ปากกา  ไม้บรรทดั  ยางลบ  ฯลฯ   
 
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข    

      

   วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 15,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขดัรดั
สายไฟฟ้า  เทปพนัสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปล ัก๊ไฟฟ้า  สวติซ์
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ดอกล าโพง  ไมโครโฟน  ขาต ัง้
ไมโครโฟน  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข    

      

   วสัดุงานบ้านงานครวั จ านวน 60,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุงานบ้านงานครวั  เช่น  แปรง ไม้กวาด  เขง่   
มุ้ง  ผา้ปูทีน่อน  ปลอกหมอน  หมอน  ผา้หม่  ผา้ปูโตะ๊  ถ้วย
ชาม  ช้อนสอ้ม  แก้วน ้า  จานรอง  กระจกเงา  น ้าจืดทีซ่ื้อจาก
เอกชน  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข      

      

   วสัดุการเกษตร จ านวน 350,000 บาท 
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เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุการเกษตร  เช่น  ยาป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช
และสตัว์  อาหารสตัว์  พืชและสตัว์  ปุ๋ ย  พนัธุ์สตัว์ปีกและสตัว์
น ้า  วสัดุเพาะช า  อุปกรณ์ในการขยายพนัธุ์พืช  ผา้ใบหรือผา้
พลาสตกิ  สปรงิเกลอร์  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข      

      

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 6,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กนั  สี  ฟิล์ม  เมมโมรีก่าร์ด  ฟิล์มสไลด์  แถบ
บนัทกึเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผน่ซีดี)  รูปสีหรือ
ขาวด าทีไ่ดจ้ากการล้างอดัขยาย  ขาต ัง้กล้อง  เลนส์ซูม  กระเป๋า 
ใสก่ล้องถ่ายรูป  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข      

      

   วสัดุเครือ่งแตง่กาย จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุเครือ่งแตง่กาย  เช่น  เครือ่งแบบ/ชุด
ปฏบิตังิาน  เส้ือ,กางเกง,ผา้  เครือ่งหมายตา่งๆ  ถุงเทา้/ถุงมือ   
รองเทา้  เข็มขดั  หมวก  ผา้ผูกคอ  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข      

      

   วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 45,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล   
เทปบนัทกึขอ้มูล  หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์
คอมพวิเตอร์  ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์  
แผน่กรองแสง  กระดาษตอ่เน่ือง  สายเคเบลิ  แผงแป้นอกัขระ 
หรือแป้นพมิพ์  เมนบอร์ด  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข 

      

   วสัดุอืน่ จ านวน 15,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุอืน่  เช่น  หน้ากากป้องกนัสารเคมี ไสก้รอง
ป้องกนัสารเคมี  ฯลฯ     
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข   

      

   คา่สาธารณูปโภค รวม 26,000 บาท 
   คา่บรกิารโทรศพัท ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่โทรศพัท์พื้นฐานในส านกังาน  รวมถงึคา่ใช้จ่าย
เพือ่ใหไ้ดใ้ช้บรกิารดงักล่าว  และคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้เกีย่วกบัการ 
ใช้บรกิาร  เช่น  คา่เช่า  คา่เช่าเครือ่ง  เลขหมายโทรศพัท์   
คา่บ ารุงรกัษาสาย ฯลฯ  และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่าย
ประเภทน้ี  
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข       

      

   คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 16,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  รวมถงึ
อนิเทอร์เน็ตการ์ดและคา่สือ่สารอืน่ๆ  เช่น  คา่เคเบิล้ทีวี  คา่เช่า
ช่องสญัญาณดาวเทียม  เป็นตน้  รวมถงึคา่ใช้จ่ายเพือ่ใหไ้ดใ้ช้
บรกิารดงักล่าวและคา่ใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใช้บรกิาร   
และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี  
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข      

      

  งบลงทุน รวม 406,000 บาท 
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   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 406,000 บาท 
   ครุภณัฑ์ส านกังาน       
    เก้าอ้ีส านกังาน จ านวน 8,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเก้าอ้ีส านกังาน  ราคาตวัละ 4,000 บาท   
จ านวน  2  ตวั 
โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
1. เป็นเก้าอ้ีแบบมีพนกัพิง   
2. ปรบัระดบัได ้  
- เน่ืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
จงึจ าเป็นตอ้งจดัซื้อตามราคาทอ้งถิน่  เพื่อทดแทนของเดมิทีช่ ารุด
เสือ่มสภาพ ไม่สามารถซ่อมได้ 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข 

      

    เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสว่น แบบตูต้ ัง้พื้น ขนาดไม่ต ่ากว่า 
44,000 บีทียู 

จ านวน 340,200 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสว่น แบบตูต้ ัง้พื้น  
ขนาดไม่ต ่ากว่า 44,000 บีทียู  ราคาเครือ่งละ 56,700 บาท  
จ านวน  6  เครือ่ง 
- จดัซื้อตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านกังบประมาณ  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข 

      

    ตูบ้านเลือ่นกระจก ขนาด 3 ฟุต จ านวน 2,800 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อตูบ้านเลือ่นกระจก ขนาด 3 ฟุต 
จ านวน  1  ตู้ 
โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี  
1. เป็นตูท้ าจากเหล็ก บานเลือ่นท าจากกระจก 
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 880 x 406 x 877 mm.  
    (กว้าง x ลกึ x สูง) 
- เน่ืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
จงึจ าเป็นต้องจดัซื้อตามราคาท้องถิน่  เพื่อใช้ในการจดัเก็บเอกสาร 
ระเบียบฯ และหนงัสือส ั่งการตา่งๆ 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข 

      

   ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์       

    เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

จ านวน 17,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  จ านวน  1  ชุด   
- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข 

      

    เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรบังานส านกังาน จ านวน 16,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรบังาน
ส านกังาน  จ านวน  1  เครือ่ง 
- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
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* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข 
    เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2,500 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน  1  เครือ่ง   
- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข 

      

    ชุดโปรแกรมป้องกนัไวรสั จ านวน 3,500 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อชุดโปรแกรมป้องกนัไวรสั ราคา 700 บาท 
ตอ่ปี (ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์ฯ 1 เครือ่ง)  จ านวน  5  เครือ่ง   
- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข   

      

    อุปกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที ่1 จ านวน 10,800 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้ออุปกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย  
(Access Point) แบบที ่1  ราคาเครือ่งละ 5,400 บาท   
จ านวน  2  เครือ่ง 
- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข 

      

   คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์       
    คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 5,200 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งของครุภณัฑ์ขนาด
ใหญ ่ เช่น  ยานพาหนะ  เครือ่งจกัรกล  ฯลฯ  ซ่ึงไม่รวมถงึคา่ซ่อม
บ ารุงปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง  และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่าย
ประเภทน้ี  
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข   

      

  งบเงนิอดุหนุน รวม 790,000 บาท 
   เงนิอดุหนุน รวม 790,000 บาท 
   เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน       
    เงนิอุดหนุนโครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน จ านวน 270,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิอุดหนุนโครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
ส าหรบัเป็นคา่ใช้จ่ายในกจิกรรมตามโครงการของอาสาสมคัร
สาธารณสุข(อสม.)  จ านวน 27 ชุมชน  ชุมชนละ 10,000 บาท   
โดยต ัง้ตามหนงัสือชมรมอาสาสมคัรสาธารณสุข เทศบาลเมืองชะอ า  
ที ่พเิศษ/2564  ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด  
ที ่มท 0808.2/ว3616  ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่133  ล าดบัที ่42  
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข 

      

    เงนิอุดหนุนส าหรบัการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ จ านวน 520,000 บาท 
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พระราชด ารดิา้นสาธารณสุข 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิอุดหนุนส าหรบัการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสุข  เพือ่ขบัเคลือ่นโครงการ
พระราชด ารดิา้นสาธารณสุขในกจิกรรมตา่งๆ ใหม้ีความ
เหมาะสมกบัปญัหาและบรบิทของพื้นที ่ จ านวน 26 ชุมชน   
ชุมชนละ 20,000 บาท   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด  
ที ่มท 0808.2/ว3616  ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่16  ล าดบัที ่2  
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข  

      

                                                  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
 งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม 6,353,000 บาท 
  งบบคุลากร รวม 4,592,000 บาท 
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,592,000 บาท 
   เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 3,904,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่  และเงนิปรบัปรุง
เงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์   

      

   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 68,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
ต าแหน่งผูอ้ านวยการ  
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์   

      

   เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 140,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของผูอ้ านวยการ  และหวัหน้าฝ่าย 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  
  

      

   คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 432,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจ้าง  และเงินปรบัปรุงคา่ตอบแทน 
พนกังานจ้าง 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์   

      

   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวของพนกังานจ้าง 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  

      

  งบด าเนินงาน รวม 679,700 บาท 
   คา่ตอบแทน รวม 88,000 บาท 
   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์   

      

   คา่เช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่เช่าบ้านใหก้บัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์   
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   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร       
    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 35,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานส่วนท้องถิน่   
และลูกจ้างประจ า 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์   

      

   คา่ใช้สอย รวม 415,000 บาท 
   รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร       
    รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร จ านวน 35,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบรกิาร  คา่เช่าทรพัย์สนิ  และรายจ่ายอื่นๆ
ทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี   
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  

      

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอืน่ ๆ 

      

    คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จ านวน 8,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร  เช่น  คา่เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ   
คา่เช่าทีพ่กั  คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน   
คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ  และคา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์   

      

    คา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 12,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์   

      

    โครงการจดัต ัง้ชุมชนและคดัเลือกคณะกรรมการชุมชน จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจดัต ัง้ชุมชนและ
คดัเลือกคณะกรรมการชุมชน  เช่น  คา่ใช้จ่ายตกแตง่สถานที ่ 
คา่วสัดุ  เครือ่งเขียน  อุปกรณ์  คา่ถ่ายเอกสารคา่พมิพ์เอกสาร   
สิง่ตีพมิพ์  คา่จ้างเหมาท าอาหาร  คา่อาหารว่างและเครือ่งดืม่   
และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่12  ล าดบัที ่2 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์   

      

    โครงการจดัท าและทบทวนแผนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชะอ า จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจดัท าและทบทวน
แผนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชะอ า  เช่น  คา่ตอบแทนวทิยากร   
คา่จดัอบรม  ประชุม  คา่วสัดุอุปกรณ์  คา่จ้างเหมาท าอาหาร   
คา่อาหารว่างและเครือ่งดืม่  คา่จดัเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานในเขต
เทศบาล จ านวน 27 ชุมชน  และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผน 
และประสานแผนพฒันาพื้นทีใ่นระดบัอ าเภอและต าบล  
พ.ศ.2562  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่5 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่7  ล าดบัที ่2 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์   

      

    โครงการเทศบาลเคลือ่นที ่ จ านวน 5,000 บาท 
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เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเทศบาลเคลือ่นที่ 
เช่น  คา่เช่าดนตรี  คา่เช่าเต็นท์  คา่จ้างเหมาท าอาหาร  และ
คา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่4 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่2  ล าดบัที ่2  
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  

      

    โครงการฝึกอบรมการอนุรกัษ์พนัธุ์สตัว์น ้าเพื่อปล่อยคืนสูธ่รรมชาติ
เฉลมิพระเกียรต ิ

จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมการอนุรกัษ์
พนัธุ์สตัว์น ้าเพื่อปล่อยคืนสูธ่รรมชาตเิฉลมิพระเกียรต ิ เช่น   
คา่ตอบแทนวทิยากร  คา่จ้างเหมาท าอาหาร  คา่อาหารว่างและ
เครือ่งดืม่  และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่94  ล าดบัที ่6  
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  

      

    โครงการฝึกอบรมดา้นการเกษตรในเขตเทศบาลเมืองชะอ า จ านวน 100,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมดา้น
การเกษตรในเขตเทศบาลเมืองชะอ า  เช่น  คา่ตอบแทนวทิยากร   
คา่จ้างเหมาท าอาหาร  คา่อาหารว่างและเครื่องดืม่  คา่ทีพ่กั   
คา่ยานพาหนะ  และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินการ 
ตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่8 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่2  ล าดบัที ่1 
  
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์   

      

    โครงการฝึกอบรมบรหิารจดัการทรพัยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมบรหิาร
จดัการทรพัยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน  เช่น  คา่จ้างเหมา
ท าอาหาร  คา่อาหารว่างและเครือ่งดืม่  คา่ตอบแทนวทิยากร   
คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆประกอบการอบรม  และค่าใช้จ่ายอืน่ๆที่
จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่4 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่4  ล าดบัที ่5  
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์     
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์   

      

    โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลเมืองชะอ า จ านวน 30,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมพฒันา
ศกัยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลเมืองชะอ า  เช่น  คา่ตอบแทนวทิยากร   
คา่จ้างเหมาท าอาหาร  คา่อาหารว่างและเครื่องดืม่  คา่ทีพ่กั   
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คา่ยานพาหนะ  และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่13  ล าดบัที ่4 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์   

    โครงการฝึกอบรมพืชพอเพียงเมืองชะอ า จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมพืชพอเพียง
เมืองชะอ า  เช่น  คา่ตอบแทนวทิยากร  คา่จ้างเหมาท าอาหาร   
คา่อาหารว่างและเครือ่งดืม่  และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่5 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่7  ล าดบัที ่1 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์   

      

    โครงการฝึกอบรมเพิม่ศกัยภาพคณะกรรมการชุมชน จ านวน 30,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเพิม่ศกัยภาพ 
คณะกรรมการชุมชน  เช่น  คา่ตอบแทนวทิยากร  คา่จ้างเหมา
ท าอาหาร  คา่อาหารว่างและเครือ่งดืม่  คา่ยานพาหนะ  คา่ทีพ่กั   
และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่13  ล าดบัที ่3 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์     
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  
 
  

      

    โครงการฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพคนพกิารและผูดู้แลคนพกิาร 
เทศบาลเมืองชะอ า 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมและพฒันา
ศกัยภาพคนพกิารและผูดู้แลคนพกิาร เทศบาลเมืองชะอ า  เช่น   
คา่ตอบแทนวทิยากร  คา่จ้างเหมาท าอาหาร  คา่อาหารว่างและ
เครือ่งดืม่  และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557   
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่14  ล าดบัที ่5 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์   

      

    โครงการฝึกอบรมและสง่เสรมิพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมและสง่เสรมิ
พฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายุ  เช่น  คา่ตอบแทนวทิยากร  คา่จ้าง
เหมาท าอาหาร  คา่อาหารว่างและเครือ่งดืม่  และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆ 
ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใช้จ่ายในการ

      

81 



ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่15  ล าดบัที ่8 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์   

    โครงการฝึกอบรมและสง่เสรมิพฒันาวสิาหกจิชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองชะอ า 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมและสง่เสรมิ
พฒันาวสิาหกจิชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชะอ า  เช่น  คา่อบรม
พฒันาความรูใ้หก้บัวสิาหกจิชุมชนเดมิ และจดัต ัง้ใหม่   
คา่ตอบแทนวทิยากร  คา่จ้างเหมาท าอาหาร  คา่อาหารว่างและ
เครือ่งดืม่  คา่วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆประกอบการอบรม  และคา่ใช้จ่าย
อืน่ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่14  ล าดบัที ่6  
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  

      

    โครงการฝึกอบรมและสง่เสรมิสนบัสนุนศูนย์พฒันาครอบครวัประจ า
ชุมชน 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมและสง่เสรมิ
สนบัสนุนศูนย์พฒันาครอบครวัประจ าชุมชน  เช่น  คา่ตอบแทน
วทิยากร  คา่จ้างเหมาท าอาหาร  คา่อาหารว่างและเครือ่งดืม่  และ
คา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามหนงัสือจงัหวดัเพชรบุรี ที ่พบ 0004/ว9105   
ลงวนัที ่17 มถิุนายน 2552  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่4 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่6  ล าดบัที ่10 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 
 
   

      

    โครงการฝึกอบรมและสง่เสรมิอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ชะอ า 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมและสง่เสรมิ
อาชีพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอ า  เช่น  คา่ตอบแทน
วทิยากร  คา่จ้างเหมาท าอาหาร  คา่อาหารว่างและเครือ่งดืม่  และ
คา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่15  ล าดบัที ่7  
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  

      

    โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรม
พืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ เช่น  คา่ตอบแทน
วทิยากร  คา่จ้างเหมาท าอาหาร  คา่อาหารว่างและเครือ่งดืม่  และ
คา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
- เป็นไปตามหนงัสือจงัหวดัเพชรบุรี ดว่นทีสุ่ด  
ที ่พบ 0023.3/ว10101  ลงวนัที ่9 กรกฎาคม 2562  
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- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่12  ล าดบัที ่1  
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์   

   คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ  เพือ่ให้สามารถ 
ใช้งานไดต้ามปกต ิ เช่น  คา่ซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน  คา่ซ่อม
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  คา่ซ่อมป้ายชื่อชุมชน  คา่ซ่อมเครือ่งออก
ก าลงักาย  ฯลฯ 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์   

      

   คา่วสัด ุ รวม 155,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 100,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุส านกังาน  เช่น  กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ   
ปากกา  ไม้บรรทดั  ยางลบ  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์   

      

   วสัดุงานบ้านงานครวั จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุงานบ้านงานครวั  เช่น  แปรง ไม้กวาด  เขง่   
มุ้ง  ผา้ปูทีน่อน  ปลอกหมอน  หมอน  ผา้หม่  ผา้ปูโตะ๊  ถ้วย
ชาม  ช้อนสอ้ม  แก้วน ้า  จานรอง  กระจกเงา  น ้าจืดทีซ่ื้อจาก
เอกชน  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  

      

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กนั  สี  ฟิล์ม  เมมโมรีก่าร์ด  ฟิล์มสไลด์  แถบ
บนัทกึเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผน่ซีดี)  รูปสีหรือ
ขาวด าทีไ่ดจ้ากการล้างอดัขยาย  ขาต ัง้กล้อง  เลนส์ซูม  กระเป๋า 
ใสก่ล้องถ่ายรูป  ฯลฯ  
 
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  

      

   วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล   
เทปบนัทกึขอ้มูล  หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์
คอมพวิเตอร์  ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์  
แผน่กรองแสง  กระดาษตอ่เน่ือง  สายเคเบลิ  แผงแป้นอกัขระ 
หรือแป้นพมิพ์  เมนบอร์ด  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์   

      

   คา่สาธารณูปโภค รวม 21,700 บาท 
   คา่บรกิารโทรศพัท ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่โทรศพัท์พื้นฐานในส านกังาน  รวมถงึคา่ใช้จ่าย
เพือ่ใหไ้ดใ้ช้บรกิารดงักล่าว  และคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้เกีย่วกบัการ 
ใช้บรกิาร  เช่น  คา่เช่า  คา่เช่าเครือ่ง  เลขหมายโทรศพัท์   
คา่บ ารุงรกัษาสาย ฯลฯ  และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่าย
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ประเภทน้ี  
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์   

   คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 11,700 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  รวมถงึ
อนิเทอร์เน็ตการ์ดและคา่สือ่สารอืน่ๆ  เช่น  คา่เคเบิล้ทีวี  คา่เช่า
ช่องสญัญาณดาวเทียม  เป็นตน้  รวมถงึคา่ใช้จ่ายเพือ่ใหไ้ดใ้ช้
บรกิารดงักล่าวและคา่ใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใช้บรกิาร   
และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี  
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  

      

  งบลงทุน รวม 141,300 บาท 
   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 141,300 บาท 
   ครุภณัฑ์ส านกังาน       
    เก้าอ้ีส านกังาน จ านวน 12,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเก้าอ้ีส านกังาน  ราคาตวัละ 6,000 บาท   
จ านวน  2  ตวั 
โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
1. เป็นเก้าอ้ีแบบมีพนกัพิงสูง   
2. ปรบัระดบัได ้  
- เน่ืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
จงึจ าเป็นตอ้งจดัซื้อตามราคาทอ้งถิน่  เพื่อทดแทนของเดมิทีช่ ารุด
เสือ่มสภาพ ไม่สามารถซ่อมได้ 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  

      

    เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสว่น แบบตดิผนงั ขนาดไม่ต ่ากว่า 
18,000 บีทียู 

จ านวน 22,600 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสว่น แบบตดิผนงั  
ขนาดไม่ต ่ากว่า 18,000 บีทียู  จ านวน  1  เครือ่ง 
- จดัซื้อตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านกังบประมาณ  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  

      

    เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสว่น แบบตดิผนงั ขนาดไม่ต ่ากว่า 
24,000 บีทียู 

จ านวน 75,900 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสว่น แบบตดิผนงั  
ขนาดไม่ต ่ากว่า 24,000 บีทียู  ราคาเครือ่งละ 25,300 บาท 
จ านวน  3  เครือ่ง 
- จดัซื้อตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านกังบประมาณ  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  

      

   ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์       

    เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

จ านวน 17,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  จ านวน  1  ชุด   
- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
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- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  

    เครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ 
(Ink Tank Printer) 

จ านวน 7,500 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ
พรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน  1  เครือ่ง 
- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  

      

    เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2,500 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จ านวน  1  เครือ่ง   
- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  

      

    
ชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ และเครือ่ง
คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ แบบสทิธกิารใช้งานประเภทตดิต ัง้มาจาก
โรงงาน (OEM) ทีมี่ลขิสทิธิถ์ูกตอ้งตามกฎหมาย 

จ านวน 3,800 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครือ่ง
คอมพวิเตอร์ และเครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ แบบสทิธกิารใช้งาน
ประเภทตดิต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ทีมี่ลขิสทิธิถ์ูกตอ้งตาม
กฎหมาย  จ านวน  1  ชุด 
- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  

      

  งบเงนิอดุหนุน รวม 940,000 บาท 
   เงนิอดุหนุน รวม 940,000 บาท 
   เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน       
    เงนิอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาล จ านวน 810,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาล ส าหรบัสนบัสนุน 
การด าเนินงานหรือการจดักจิกรรมตา่งๆ ของชุมชนในเขต
เทศบาล  จ านวน  27  ชุมชน  ชุมชนละ  30,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด  
ที ่มท 0808.2/ว3616  ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่101  ล าดบัที ่24  
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  
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    เงนิอุดหนุนธนาคารปูม้าบางไทรยอ้ย จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิอุดหนุนธนาคารปูม้าบางไทรย้อย ส าหรบับรหิาร
จดัการกลุ่ม และการด าเนินกจิกรรมของกลุ่ม โดยต ัง้ตามหนงัสือ
กลุ่มธนาคารปูม้าบางไทรยอ้ย ที ่พเิศษ/2564   
ลงวนัที ่12 กรกฎาคม 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด  
ที ่มท 0808.2/ว3616  ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่102  ล าดบัที ่26  
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์   

      

    เงนิอุดหนุนธนาคารปูม้าบ้านคลองเทียน จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิอุดหนุนธนาคารปูม้าบ้านคลองเทียน ส าหรบั
บรหิารจดัการกลุ่ม และการด าเนินกจิกรรมของกลุ่ม  ซ่ึงจดัต ัง้โดย
กองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร เมือ่ พ.ศ.2543  โดยต ัง้ตาม 
หนงัสือกลุ่มธนาคารปูม้าบ้านคลองเทียน ที ่พเิศษ/2564   
ลงวนัที ่13 กรกฎาคม 2564   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด  
ที ่มท 0808.2/ว3616  ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่102  ล าดบัที ่27  
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 

      

   เงนิอุดหนุนขององค์กรศาสนา       
    เงนิอุดหนุนโครงการพฒันาศูนย์การศกึษาศาสนาอสิลาม จ านวน 90,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิอุดหนุนโครงการพฒันาศูนย์การศกึษาศาสนา
อสิลาม  เพื่อใหป้ระชาชนชาวมุสลมิไดใ้ช้ประโยชน์จากการ
พฒันาศูนย์การศกึษาศาสนาอิสลาม  โดยต ัง้ตามหนงัสือชุมชน
สามพระยาสนัตสุิข ที ่พเิศษ/2564  
ลงวนัที ่15 กรกฎาคม 2564     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด  
ที ่มท 0808.2/ว3616  ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่101  ล าดบัที ่25  
* ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์    

      

                                                  แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 3,532,000 บาท 
  งบบคุลากร รวม 1,435,000 บาท 
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,435,000 บาท 
   เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 1,417,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่  และเงนิปรบัปรุง
เงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  

      

   เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท 
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เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของหวัหน้าฝ่าย  
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  

      

  งบด าเนินงาน รวม 1,599,000 บาท 
   คา่ตอบแทน รวม 658,000 บาท 

   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 500,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้
ตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั   
โดยต ัง้ตามหนงัสือกระทรวงการคลงั ดว่นทีสุ่ด ที ่กค 0402.5/ 
ว85 ลงวนัที ่6 กนัยายน 2561  และรายจ่ายอื่นๆทีจ่ดัอยูใ่น
รายจ่ายประเภทน้ี 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 

      

   คา่เช่าบ้าน จ านวน 138,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่เช่าบ้านใหก้บัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 

      

   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร       
    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่   
และลูกจ้างประจ า 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 

      

   คา่ใช้สอย รวม 435,000 บาท 
   รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร       
    รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร จ านวน 400,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบรกิาร  คา่เช่าทรพัย์สนิ  และรายจ่ายอื่นๆ
ทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี   
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
  

      

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอืน่ ๆ 

    
  

    คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร  เช่น  คา่เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ   
คา่เช่าทีพ่กั  คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน   
คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ  และคา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  

      

    คา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 15,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 

      

   คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 15,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ  เพือ่ให้สามารถ 
ใช้งานไดต้ามปกต ิ เช่น  คา่ซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน  คา่ซ่อม
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ฯลฯ  
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 

      

   คา่วสัด ุ รวม 490,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 350,000 บาท 

      
  

เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุส านกังาน  เช่น  กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ         
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ปากกา  ไม้บรรทดั  ยางลบ  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 

   วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 140,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล   
เทปบนัทกึขอ้มูล  หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์
คอมพวิเตอร์  ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์  
แผน่กรองแสง  กระดาษตอ่เน่ือง  สายเคเบลิ  แผงแป้นอกัขระ 
หรือแป้นพมิพ์  เมนบอร์ด  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 

      

   คา่สาธารณูปโภค รวม 16,000 บาท 
   คา่บรกิารโทรศพัท ์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่โทรศพัท์พื้นฐานในส านกังาน  รวมถงึคา่ใช้จ่าย
เพือ่ใหไ้ดใ้ช้บรกิารดงักล่าว  และคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้เกีย่วกบัการ 
ใช้บรกิาร  เช่น  คา่เช่า  คา่เช่าเครือ่ง  เลขหมายโทรศพัท์   
คา่บ ารุงรกัษาสาย ฯลฯ  และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่าย
ประเภทน้ี  
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 

      

   คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 11,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  รวมถงึ
อนิเทอร์เน็ตการ์ดและคา่สือ่สารอืน่ๆ  เช่น  คา่เคเบิล้ทีวี  คา่เช่า
ช่องสญัญาณดาวเทียม  เป็นตน้  รวมถงึคา่ใช้จ่ายเพือ่ใหไ้ดใ้ช้
บรกิารดงักล่าวและคา่ใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใช้บรกิาร   
และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี  
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 

      

  งบลงทุน รวม 498,000 บาท 
   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 498,000 บาท 
   ครุภณัฑ์ส านกังาน       
    เก้าอ้ีส านกังาน จ านวน 16,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเก้าอ้ีส านกังาน  ราคาตวัละ 4,000 บาท   
จ านวน  4  ตวั 
โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
1. เป็นเก้าอ้ีแบบมีพนกัพิง   
2. ปรบัระดบัได ้  
- เน่ืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
จงึจ าเป็นตอ้งจดัซื้อตามราคาทอ้งถิน่  เพื่อทดแทนของเดมิทีช่ ารุด
เสือ่มสภาพ ไม่สามารถซ่อมได้ 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 

      

    เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสว่น แบบต ัง้พื้นหรือแบบแขวน ขนาด
ไม่ต ่ากว่า 36,000 บีทียู 

จ านวน 92,200 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสว่น แบบต ัง้พื้น
หรือแบบแขวน ขนาดไม่ต ่ากว่า 36,000 บีทียู   
ราคาเครือ่งละ 46,100 บาท  จ านวน  2  เครือ่ง 
- จดัซื้อตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านกังบประมาณ  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
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ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 

    โตะ๊ท างานเหล็ก จ านวน 22,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อโตะ๊ท างานเหล็ก  ราคาตวัละ 5,500 บาท   
จ านวน  4  ตวั 
โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
1. เป็นโตะ๊ท าจากเหล็ก     
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 100 x 75 เซนตเิมตร 
    (กว้าง x ยาว x สูง)   
- เน่ืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
จงึจ าเป็นตอ้งจดัซื้อตามราคาทอ้งถิน่  เพื่อทดแทนของเดมิทีช่ ารุด
เสือ่มสภาพ ไม่สามารถซ่อมได้ 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 

      

   ครภุณัฑ์ส ารวจ       
    เครือ่งรบัสญัญาณดาวเทียม GNSS จ านวน 300,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องรบัสญัญาณดาวเทียม GNSS 
จ านวน 1 ชุด 
โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
1. เครือ่งรบัสญัญาณดาวเทียม GNSS สถานีเคลือ่นที ่ 
    (Rover Station)  จ านวน 1 เครือ่ง 
2. เครือ่งควบคุมการท างานของเครื่องรบัสญัญาณดาวเทียม 
    (Controller)  จ านวน 1 เครื่อง 
3. อุปกรณ์ประกอบ  จ านวน 1 ชุด 
- เน่ืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
จงึจ าเป็นตอ้งจดัซื้อตามราคาทอ้งถิน่  เพื่อส าหรบัใช้เป็นเครือ่งมือ
ในการส ารวจพ้ืนทีไ่ดส้ะดวก รวดเร็ว แม่นย า  เช่น  ส ารวจทาง
สาธารณประโยชน์  ทีส่าธารณประโยชน์  ฯลฯ  
 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ  
ฉบบัที ่5 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่12  ล าดบัที ่3 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 

      

    ล้อวดัระยะทาง จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อล้อวดัระยะทาง  ราคาเครื่องละ 10,000 บาท  
จ านวน  2  เครือ่ง 
โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
1. สามารถวดัระยะทางไดถ้งึ 10 กโิลเมตร เส้นผา่นศูนย์กลาง 
    ของวงล้อมีขนาด 300 มลิลเิมตร 
2. ระบบแสดงระยะ สามารถเซ็ตศูนย์ได ้2 ต าแหน่ง 
3. ทีส่ว่นบนของดา้มจบั และทีม่เิตอร์ (ระบบแสดงระยะ) 
4. อา่นคา่ไดล้ะเอียด 10 เซนตเิมตร 
5. มีเข็มส าหรบัชี้จุดเริม่ตน้การวดั 
6. มีระบบเบรก ควบคุมทีม่ือจบั 
7. มีขาต ัง้ยนัพื้นทีข่ณะหยุดน่ิง 
8. มีกระเป๋าสะพายส าหรบับรรจุเครือ่งมือ 
- เน่ืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
จงึจ าเป็นตอ้งจดัซื้อตามราคาทอ้งถิน่  เพื่อทดแทนของเดมิทีช่ ารุด
เสือ่มสภาพ ไม่สามารถซ่อมได้ 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
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ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 

   ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์       

    เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

จ านวน 22,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล  
แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)   
จ านวน  1  ชุด 
- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 

      

    เครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ 
(Ink Tank Printer) 

จ านวน 7,500 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ
พรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน  1  เครือ่ง 
 - จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 

      

    เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2,500 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จ านวน  1  เครือ่ง   
 
 
- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 

      

    ชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีมี่ลขิสทิธิถ์ูกตอ้งตามกฎหมาย จ านวน 12,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ทีมี่ลขิสทิธิ ์

ถูกตอ้งตามกฎหมาย  จ านวน  1  ชุด  
- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 

      

    
ชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ และเครือ่ง
คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ แบบสทิธกิารใช้งานประเภทตดิต ัง้มาจาก
โรงงาน (OEM) ทีมี่ลขิสทิธิถ์ูกตอ้งตามกฎหมาย 

จ านวน 3,800 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครือ่ง
คอมพวิเตอร์ และเครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ แบบสทิธกิารใช้งาน
ประเภทตดิต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ทีมี่ลขิสทิธิถ์ูกตอ้งตาม
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กฎหมาย  จ านวน  1  ชุด 
- จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
  

 งานไฟฟ้าและประปา รวม 20,000 บาท 
  งบเงนิอดุหนุน รวม 20,000 บาท 
   เงนิอดุหนุน รวม 20,000 บาท 
   เงนิอุดหนุนรฐัวสิาหกจิ       
    เงนิอุดหนุนการด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองชะอ า จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิอุดหนุนการด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าในเขต
เทศบาลเมืองชะอ า  ให้แก่  การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค อ าเภอชะอ า   
กรณีทีเ่ป็นภารกจิเฉพาะของรฐัวสิาหกจิซ่ึงเทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีไ่ด ้ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53(7)  
ใหม้ีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวธิีอื่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด  
ที ่มท 0808.2/ว3616  ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่11  ล าดบัที ่1   
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา 
 
 
  

      

 งานสวนสาธารณะ รวม 2,290,000 บาท 
  งบบคุลากร รวม 2,040,000 บาท 
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,040,000 บาท 
   คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 1,836,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจ้าง  และเงินปรบัปรุงคา่ตอบแทน 
พนกังานจ้าง 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ   

      

   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน 204,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวของพนกังานจ้าง 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ    

      

  งบด าเนินงาน รวม 250,000 บาท 
   คา่วสัด ุ รวม 250,000 บาท 
   วสัดุการเกษตร จ านวน 250,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุการเกษตร  เช่น  ยาป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช
และสตัว์  อาหารสตัว์  พืชและสตัว์  ปุ๋ ย  พนัธุ์สตัว์ปีกและสตัว์
น ้า  วสัดุเพาะช า  อุปกรณ์ในการขยายพนัธุ์พืช  ผา้ใบหรือผา้
พลาสตกิ  สปรงิเกลอร์  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ  

      

 งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล รวม 2,191,000 บาท 
  งบบคุลากร รวม 1,216,000 บาท 
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,216,000 บาท 
   เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 661,000 บาท 
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เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่  และเงนิปรบัปรุง
เงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล   

      

   คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 507,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจ้าง  และเงินปรบัปรุงคา่ตอบแทน 
พนกังานจ้าง 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล  

      

   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวของพนกังานจ้าง 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 

      

  งบด าเนินงาน รวม 801,000 บาท 
   คา่ตอบแทน รวม 25,000 บาท 
   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร       
    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 25,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่   
และลูกจ้างประจ า 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล  

      

   คา่ใช้สอย รวม 481,000 บาท 
   รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร       
    รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร จ านวน 471,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบรกิาร  คา่เช่าทรพัย์สนิ  และรายจ่ายอื่นๆ
ทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี   
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล  
 
   

      

   คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ  เพือ่ให้สามารถ 
ใช้งานไดต้ามปกต ิ เช่น  คา่ซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน  คา่ซ่อม
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ฯลฯ 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล   

      

   คา่วสัด ุ รวม 195,000 บาท 
   วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขดัรดั
สายไฟฟ้า  เทปพนัสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปล ัก๊ไฟฟ้า  สวติซ์
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ดอกล าโพง  ไมโครโฟน  ขาต ัง้
ไมโครโฟน  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล  

      

   วสัดุงานบ้านงานครวั จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุงานบ้านงานครวั  เช่น  แปรง ไม้กวาด  เขง่   
มุ้ง  ผา้ปูทีน่อน  ปลอกหมอน  หมอน  ผา้หม่  ผา้ปูโตะ๊  ถ้วย
ชาม  ช้อนสอ้ม  แก้วน ้า  จานรอง  กระจกเงา  น ้าจืดทีซ่ื้อจาก
เอกชน  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล    
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   วสัดุก่อสรา้ง จ านวน 100,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุก่อสรา้ง  เช่น  ไม้ตา่งๆ  น ้ามนัทาไม ้ ทนิเนอร์  
สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์  ปูนขาว  ทราย  อฐิหรือซีเมนต์บล็อก   
กระเบื้อง  สงักะสี  ตะปู  คอ้น  คีม  ชะแลง  จอบ  เสียม  เลือ่ย  ฯลฯ 
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล    

      

   วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  แอลกอฮอล์ 
ออกซิเจน  น ้ายาตา่งๆ  สายยาง  ลูกยาง  ยาและเวชภณัฑ์   
เคมีภณัฑ์  ส าลีและผา้พนัแผล  ถุงมือ  เปลหามคนไข ้ คีมถอนฟนั   
ฯลฯ 
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล    

      

   วสัดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุการเกษตร  เช่น  ยาป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช
และสตัว์  อาหารสตัว์  พืชและสตัว์  ปุ๋ ย  พนัธุ์สตัว์ปีกและสตัว์
น ้า  วสัดุเพาะช า  อุปกรณ์ในการขยายพนัธุ์พืช  ผา้ใบหรือผา้
พลาสตกิ  สปรงิเกลอร์  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล    

      

   วสัดุเครือ่งแตง่กาย จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุเครือ่งแตง่กาย  เช่น  เครือ่งแบบ/ชุด
ปฏบิตังิาน  เส้ือ,กางเกง,ผา้  เครือ่งหมายตา่งๆ  ถุงเทา้/ถุงมือ   
รองเทา้  เข็มขดั  หมวก  ผา้ผูกคอ  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล    

      

   วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล   
เทปบนัทกึขอ้มูล  หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์
คอมพวิเตอร์  ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์  
แผน่กรองแสง  กระดาษตอ่เน่ือง  สายเคเบลิ  แผงแป้นอกัขระ 
หรือแป้นพมิพ์  เมนบอร์ด  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล    

      

   วสัดุอืน่ จ านวน 40,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุอืน่  เช่น  ปั๊มสูบน ้ามนัชนิดมือหมุน  
สายยางประเภทตา่งๆ  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 

      

   คา่สาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท 
   คา่ไฟฟ้า จ านวน 100,000 บาท 
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เพือ่จ่ายเป็นคา่ไฟฟ้าทีใ่ช้ในสถานทีก่ าจดัขยะมูลฝอย และ 
ตลาดสดเทศบาลเมืองชะอ า  
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 

      

  งบลงทุน รวม 174,000 บาท 
   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 174,000 บาท 
   ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์       

    กล้องโทรทศัน์วงจรปิด และอุปกรณ์พรอ้มตดิต ัง้ โครงการฝงักลบ
ขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชะอ า 

จ านวน 174,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อกล้องโทรทศัน์วงจรปิด และอุปกรณ์พรอ้ม
ตดิต ัง้ โครงการฝงักลบขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชะอ า   
โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
1. กล้องโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมุมมองคงทีส่ าหรบั 
    ตดิต ัง้ภายนอกส านกังาน  จ านวน  8  ตวั  
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือขา่ย (Network Video Recorder) 
    แบบ 8 ช่อง   จ านวน  1  ชุด 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานของระบบกล้อง  
โทรทศัน์วงจรปิดของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม) 
3. โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 น้ิว  จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านกังบประมาณ) 
4. เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  จ านวน  1  เครือ่ง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์
และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและ
สงัคม) 
5. สว่นทีเ่ป็นอุปกรณ์อืน่ๆ ไดแ้ก่ ตูส้ าหรบัจดัเก็บอุปกรณ์แบบ 
    แขวน ขนาด 6U , ขาแขวนจอภาพ โทรทศัน์ แอล อี ดี ,  
    สายสญัญาณ Cat5E , สายใยแก้วน าแสงขนาด 2 คอร์ , 
    สายไฟ VCT ขนาด 2x2.5 Sqmm , อุปกรณ์แปลงสญัญาณ 
    ไฟเบอร์ออฟตคิ 3 ชุด , ตูเ้หล็กส าหรบัจดัเก็บพรอ้มพดัลม ,  
    อุปกรณ์เพิม่เตมิส าหรบัหุม้กล้อง , ทอ่รอ้ยสายชนิด PVC และ 
    คา่ตดิต ัง้พรอ้มคา่แรงจนระบบท างานได้สมบูรณ์ 
  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
   งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล  

      

 งานบ าบดัน ้าเสยี รวม 2,504,000 บาท 
  งบบคุลากร รวม 2,261,000 บาท 
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,261,000 บาท 
   เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 1,225,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่  และเงนิปรบัปรุง
เงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบดัน ้าเสีย   

      

   เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของหวัหน้าฝ่าย   
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบดัน ้าเสีย   

      

   คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 934,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจ้าง  และเงินปรบัปรุงคา่ตอบแทน 
พนกังานจ้าง 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบดัน ้าเสีย   

      

   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน 84,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวของพนกังานจ้าง  
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบดัน ้าเสีย   

      

  งบด าเนินงาน รวม 243,000 บาท 
   คา่ตอบแทน รวม 33,000 บาท 
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   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร       
    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 33,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานสว่นทอ้งถิ่น   
และลูกจ้างประจ า 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบดัน ้าเสีย   

      

   คา่ใช้สอย รวม 5,000 บาท 
   คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ  เพือ่ให้สามารถ 
ใช้งานไดต้ามปกต ิ เช่น  คา่ซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน  คา่ซ่อม
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  คา่ซ่อมครุภณัฑ์โรงงาน  ฯลฯ 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบดัน ้าเสีย   

      

   คา่วสัด ุ รวม 205,000 บาท 
   วสัดุก่อสรา้ง จ านวน 200,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสรา้ง  เช่น  ไม้ตา่งๆ  น ้ามนัทาไม้  ทนิเนอร์   
สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์  ปูนขาว  ทราย  อฐิหรือซีเมนต์บล็อก   
กระเบื้อง  สงักะสี  ตะปู  คอ้น  คีม  ชะแลง  จอบ  เสียม  เลือ่ย  ฯลฯ 
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบดัน ้าเสีย   

      

   วสัดุเครือ่งแตง่กาย จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุเครือ่งแตง่กาย  เช่น  เครือ่งแบบ/ชุด
ปฏบิตังิาน  เส้ือ,กางเกง,ผา้  เครือ่งหมายตา่งๆ  ถุงเทา้/ถุงมือ   
รองเทา้  เข็มขดั  หมวก  ผา้ผูกคอ  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบดัน ้าเสีย 
 
 
 
 
  

      

                                              แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 
 งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 715,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 660,000 บาท 
   คา่ใช้สอย รวม 525,000 บาท 
   รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร       
    รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร จ านวน 300,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบรกิาร  คา่เช่าทรพัย์สนิ  และรายจ่ายอื่นๆ
ทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี  แยกเป็น 
 - คา่จ้างเหมาดูแลทรพัย์สนิของสระว่ายน ้าเทศบาลเมืองชะอ า   
   เป็นเงนิ  270,000  บาท 
 - คา่จ้างเหมาดูแลบ ารุงรกัษาวสัดุ ครุภณัฑ์ และอุปกรณ์สระว่ายน ้า  
  ไดแ้ก่  เปลีย่นกรองผา้  ปั้มน ้า   บอลวาล์ว  วาล์วกนักลบั  ฯลฯ   
   และอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง  เป็นเงนิ  30,000  บาท 
* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   
   งานกีฬาและนนัทนาการ 

      

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอืน่ ๆ 

      

    โครงการแขง่ขนักีฬานกัเรียนในสงักดัเทศบาล (ระดบัอนุบาล , 
ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา) 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแขง่ขนักีฬานกัเรียน
ในสงักดัเทศบาล (ระดบัอนุบาล , ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา) 
เช่น  คา่ป้ายพธิีเปิด-ปิด  คา่น ้าแข็งและเครือ่งดื่ม  คา่อาหาร   
คา่เช่าเต็นท์  คา่ถ่ายรูป  คา่ถ่ายวีดทีศัน์  คา่เช่าเครือ่งขยายเสียง   
คา่ถ้วยรางวลัเหรียญรางวลั  คา่วสัดุในโครงการ  และคา่ใช้จ่าย
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อืน่ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่าย
คา่ใช้จ่ายในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่
นกักีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่20  ล าดบัที ่1   
* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   
   งานกีฬาและนนัทนาการ  

    โครงการแขง่ขนักีฬานกัเรียนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 50,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแขง่ขนักีฬานกัเรียน
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  เช่น  คา่เบี้ยเลี้ยงนกักีฬาในการเก็บ
ตวัเขา้คา่ยฝึกซ้อม  คา่เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าทีล่งทะเบียนนกักีฬา   
คา่เบี้ยเลี้ยงส าหรบัเจ้าหน้าทีพ่ยาบาล  คา่ชุดนกักีฬาพรอ้มถุงเทา้   
คา่จ้างเหมาพาหนะรบั-สง่  คา่วสัดุในโครงการ  และคา่ใช้จ่าย
อืน่ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่าย
คา่ใช้จ่ายในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่
นกักีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่21  ล าดบัที ่2   
* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   
   งานกีฬาและนนัทนาการ 

      

    โครงการแขง่ขนักีฬาระดบัเยาวชนและประชาชนตา้นยาเสพตดิใน
เขตเทศบาล 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแขง่ขนักีฬาระดบั
เยาวชนและประชาชนตา้นยาเสพตดิในเขตเทศบาล  เช่น  คา่ป้าย
พธิีเปิด-ปิด  คา่อาหารว่างและเครือ่งดืม่  คา่ชุดกีฬา  คา่ถ้วย
รางวลัและเหรียญรางวลั  คา่เช่าเต็นท์ โตะ๊ และเก้าอ้ี  คา่เช่า
เครือ่งขยายเสียง  คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ  คา่อุปกรณ์กีฬา   
คา่เงนิรางวลัการแขง่ขนั  คา่วสัดุในโครงการ  และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆ
ทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่าย
คา่ใช้จ่ายในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่
นกักีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่21  ล าดบัที ่3   
* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   
   งานกีฬาและนนัทนาการ 

      

    โครงการจดักจิกรรมนนัทนาการเพือ่เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองชะอ า 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจดักจิกรรม
นนัทนาการเพือ่เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ชะอ า  เช่น  คา่ตอบแทนวทิยากร  คา่อาหาร  คา่อาหารว่าง 
และเครือ่งดืม่  คา่เช่าเต็นท์  คา่เช่าเครือ่งขยายเสียง  คา่วสัดุ
อุปกรณ์  และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานตาม
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่าย
คา่ใช้จ่ายในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่
นกักีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่117  ล าดบัที ่5  
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* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   
   งานกีฬาและนนัทนาการ     

    โครงการชะอ า TKD คพั จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการชะอ า TKD คพั 
เช่น  คา่น ้าแข็งและเครือ่งดืม่  คา่เช่าเต็นท์  เกา้อ้ี  คา่เช่าเครือ่ง
ขยายเสียง  คา่ถ้วยรางวลัและเหรียญรางวลั  คา่ตอบแทนผูต้ดัสนิ   
คา่เบี้ยเลี้ยงผูค้วบคุมและนกักีฬา  คา่ป้ายพธิีเปิด-ปิด  คา่วสัดุ   
คา่อาหาร  คา่อุปกรณ์ในการแข่งขนั  คา่ถ่ายรูปและวีดีทศัน์  และ
คา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่าย
คา่ใช้จ่ายในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่
นกักีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่21  ล าดบัที ่4   
* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   
   งานกีฬาและนนัทนาการ  

      

   คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ  เพือ่ให้สามารถ 
ใช้งานไดต้ามปกต ิ เช่น  คา่ซ่อมแซมสถานทีแ่ละอุปกรณ์ตา่งๆ
เกีย่วกบัสระว่ายน ้าเทศบาลเมืองชะอ า  ฯลฯ 
* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   
   งานกีฬาและนนัทนาการ   

      

   คา่วสัด ุ รวม 135,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุส านกังาน  เช่น  กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ   
ปากกา  ไม้บรรทดั  ยางลบ  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   
   งานกีฬาและนนัทนาการ   

      

   วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขดัรดั
สายไฟฟ้า  เทปพนัสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปล ัก๊ไฟฟ้า  สวติซ์
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ดอกล าโพง  ไมโครโฟน  ขาต ัง้
ไมโครโฟน  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   
   งานกีฬาและนนัทนาการ     

      

   วสัดุงานบ้านงานครวั จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุงานบ้านงานครวั  เช่น  แปรง ไม้กวาด  เขง่   
มุ้ง  ผา้ปูทีน่อน  ปลอกหมอน  หมอน  ผา้หม่  ผา้ปูโตะ๊  ถ้วย
ชาม  ช้อนสอ้ม  แก้วน ้า  จานรอง  กระจกเงา  น ้าจดืทีซ่ื้อจาก
เอกชน  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   
   งานกีฬาและนนัทนาการ     

      

   วสัดุก่อสรา้ง จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุก่อสรา้ง  เช่น  ไม้ตา่งๆ  น ้ามนัทาไม ้ ทนิเนอร์  
สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์  ปูนขาว  ทราย  อฐิหรือซีเมนต์บล็อก   
กระเบื้อง  สงักะสี  ตะปู  คอ้น  คีม  ชะแลง  จอบ  เสียม  เลือ่ย  ฯลฯ 
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
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* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   
   งานกีฬาและนนัทนาการ  

   วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  แอลกอฮอล์ 
ออกซิเจน  น ้ายาตา่งๆ  สายยาง  ลูกยาง  ยาและเวชภณัฑ์   
เคมีภณัฑ์  ส าลีและผา้พนัแผล  ถุงมือ  เปลหามคนไข ้ คีมถอนฟนั   
ฯลฯ 
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   
   งานกีฬาและนนัทนาการ     

      

   วสัดุอืน่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุอืน่  เช่น  สายดูดตะกอน  หวัดูดตะกอนพรอ้ม
มือจบั  ตะกรา้ช้อนขยะ  แปรงขดัตะไคร่  เข็มไล่ลมเครือ่งกรอง   
ผา้กรอง  รางเก็ตติง้  ฯลฯ     
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   
   งานกีฬาและนนัทนาการ  

      

  งบลงทุน รวม 55,000 บาท 
   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 55,000 บาท 
   ครุภณัฑ์อืน่       
    เครือ่งโมบายดูดตะกอน จ านวน 55,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องโมบายดูดตะกอน  จ านวน  1  ชุด 
โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
1. เครือ่งปั๊มน ้า ขนาด 1.5 แรง 
2. ผา้กรอง ขนาด 24 SQ.ft 
3. อุปกรณ์ตา่งๆ เกีย่วกบัประกอบเครือ่งโมบาย 
4. ราคาทีก่ าหนดเป็นราคารวมคา่ตดิต ัง้ 
 
 
- เน่ืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
จงึจ าเป็นตอ้งจดัซื้อตามราคาทอ้งถิน่  เพื่อทดแทนของเดมิทีช่ ารุด
เสือ่มสภาพ ไม่สามารถซ่อมได้ 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่24  ล าดบัที ่1   
* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   
   งานกีฬาและนนัทนาการ 
  

      

 งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ รวม 1,388,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 1,248,000 บาท 
   คา่ใช้สอย รวม 1,248,000 บาท 

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอืน่ ๆ 

      

    คา่ใช้จ่ายวนัปิยมหาราช (23 ตุลาคม) จ านวน 3,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อพวงมาลาถวายบงัคมพระบรมรูป รชักาลที ่5 
และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิคา่ใช้จ่าย
ในการบรหิารงานขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(8)  
บ ารุงศลิปะ จารีตประเพณี ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดี
ของทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
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ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่152  ล าดบัที ่2  
* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   
   งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่  

    โครงการจดังานประเพณีวนัขึน้ปีใหม่ จ านวน 45,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจดังานประเพณี 
วนัขึน้ปีใหม่  เช่น  คา่ปจัจยัถวายพระ  คา่ดอกไม้ธูปเทียน  คา่จ้าง
เหมาโตะ๊และเก้าอ้ี  คา่จดัฉายภาพยนตร์  คา่จดัแสดงลเิก  คา่จดั
แสดงดนตรีสากล  คา่วสัดุโครงการ  และคา่อาหารและเครือ่งดืม่
ส าหรบัถวายพระภกิษุและแขกผูม้ีเกียรตฯิและเจ้าหน้าที่ผูเ้กีย่วขอ้ง  
และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่าย
คา่ใช้จ่ายในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่
นกักีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่152  ล าดบัที ่3  
* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   
   งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่  

      

    โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 700,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจดังานประเพณี
สงกรานต์  เช่น  คา่จ้างเหมาตกแตง่รถบุปผชาต ิ พรอ้มนาง
สงกรานต์และรถบุษบก  คา่จ้างเหมาจดัขบวนรถแห่
สงกรานต์  คา่จ้างเหมาเวที  คา่เช่าเครือ่งเสียง  คา่จดัแสดง
มหรสพ  คา่จดัแสดงดนตรี  คา่ป้าย  คา่จ้างเหมากลองยาว  คา่จดั
สถานที ่ คา่เช่าเต็นท์ โตะ๊และเก้าอ้ี  คา่อาหารถวายพระ  คา่จ้าง
เหมาพลุและไฟอกัษร  คา่จ้างเหมาประดบัไฟฟ้า  คา่ของขวญั
ของรางวลัส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม  คา่วสัดุทีใ่ช้ในโครงการ   
และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่าย
คา่ใช้จ่ายในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่
นกักีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่153  ล าดบัที ่5  
* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   
   งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่   

      

    โครงการจดังานวนัส าคญัของชาต ิและตามนโยบายรฐับาล จ านวน 500,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจดังานวนัส าคญัของ
ชาต ิและตามนโยบายรฐับาล  เช่น  คา่ปจัจยัถวายพระ  คา่จ้าง 
เหมาเวที  คา่เช่าเครือ่งเสียง  เครือ่งปั่นไฟ  คา่จดัแสดงมหรสพ   
คา่จดัแสดงดนตรี  คา่เช่าโตะ๊และเก้าอ้ี  คา่จดัดอกไม้สด  คา่จดั
สถานที ่ คา่ป้าย  คา่จ้างเหมาประดบัไฟฟ้า  คา่จ้างเหมาไฟพลุ
และอกัษร  คา่ของขวญัของรางวลั  คา่วสัดุทีใ่ช้ในโครงการ  และ
คา่ใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่าย
คา่ใช้จ่ายในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่
นกักีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่153  ล าดบัที ่4  
* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   
   งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่  

      

  งบเงนิอดุหนุน รวม 140,000 บาท 
   เงนิอดุหนุน รวม 140,000 บาท 
   เงนิอุดหนุนขององค์กรศาสนา       
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    เงนิอุดหนุนโครงการจดังานประเพณีลอยกระทง จ านวน 80,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิอุดหนุนโครงการจดังานประเพณีลอยกระทง   
ใหแ้ก่  วดัชะอ า  วดัเนรญัชราราม  วดัหนองแจง  และวดัไทรยอ้ย   
โดยต ัง้ตามหนงัสือวดัชะอ า ที ่พเิศษ/2564 ลงวนัที ่26 เมษายน   
2564, หนงัสือวดัเนรญัชราราม ที ่พเิศษ/2564 ลงวนัที ่26 เมษายน  
2564 , หนงัสือวดัหนองแจง ทีพ่ิเศษ/2564 ลงวนัที ่11 พฤษภาคม 
2564 และหนงัสือวดัไทรยอ้ย ที ่พเิศษ/2564 ลงวนัที ่13 พฤษภาคม 
2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด  
ที ่มท 0808.2/ว3616  ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด  
ที ่มท 0808.2/ว1791  ลงวนัที ่3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่154  ล าดบัที ่6  
* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   
   งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่  

      

    เงนิอุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้น จ านวน 60,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิอุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้น   
ใหแ้ก่  วดัหว้ยทรายใต ้ วดัหนองตาพด  และวดัเนรญัชราราม  
วดัละ 20,000 บาท  โดยต ัง้ตามหนงัสือวดัหว้ยทรายใต ้ที ่พเิศษ/
2564  ลงวนัที ่19 พฤษภาคม 2564 , หนงัสือวดัหนองตาพด  
ที ่พเิศษ/2564 ลงวนัที ่19 พฤษภาคม 2564  และหนงัสือวดั 
เนรญัชราราม ที ่พเิศษ/2564 ลงวนัที ่26 เมษายน 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด  
ที ่มท 0808.2/ว3616  ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด  
ที ่มท 0808.2/ว1791  ลงวนัที ่3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่154  ล าดบัที ่7  
* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   
   งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่   

      

                                           แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสรา้ง รวม 122,644,000 บาท 
  งบบคุลากร รวม 12,021,000 บาท 
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 12,021,000 บาท 
   เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 5,831,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่  และเงนิปรบัปรุง
เงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 180,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
ต าแหน่งผูอ้ านวยการ 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง  

      

   เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 234,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของผูอ้ านวยการ  และหวัหน้าฝ่าย 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

100 



   คา่จ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 635,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างลูกจ้างประจ า  และเงนิปรบัปรุงคา่จ้าง
ลูกจ้างประจ า 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

   คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 4,710,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจ้าง  และเงินปรบัปรุงคา่ตอบแทน 
พนกังานจ้าง 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน 431,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวของพนกังานจ้าง 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

  งบด าเนินงาน รวม 12,770,000 บาท 
   คา่ตอบแทน รวม 419,000 บาท 
   คา่เช่าบ้าน จ านวน 240,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่เช่าบ้านใหก้บัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร       
    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 179,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานส่วนท้องถิน่   
และลูกจ้างประจ า 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 
 
 
  

      

   คา่ใช้สอย รวม 8,081,000 บาท 
   รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร       
    รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร จ านวน 4,276,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบรกิาร  คา่เช่าทรพัย์สนิ  และรายจ่ายอื่นๆ
ทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี   
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอืน่ ๆ 

      

    คา่ชดใช้คา่เสียหาย หรือคา่สนิไหมทดแทน จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ชดใช้คา่เสียหาย หรือคา่สนิไหมทดแทน 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

   คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 3,800,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ  เพือ่ให้สามารถ 
ใช้งานไดต้ามปกต ิ แยกเป็น 
- คา่ซ่อมแซมทรพัย์สนิตา่งๆของอาคารตลาดสดเทศบาล   
คา่ซ่อมแซมอุปกรณ์เสียงตามสายชุมชน  ฯลฯ   
- คา่ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  คา่ซ่อมครุภณัฑ์
การเกษตร  คา่ซ่อมครุภณัฑ์ก่อสรา้ง  คา่ซ่อมครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครวั  คา่ซ่อมครุภณัฑ์เครือ่งดบัเพลงิ  ฯลฯ  ทุกแผนงานของ
เทศบาลเมืองชะอ า   
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

   คา่วสัด ุ รวม 4,203,000 บาท 
   วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 1,500,000 บาท 
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เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขดัรดั
สายไฟฟ้า  เทปพนัสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปล ัก๊ไฟฟ้า  สวติซ์
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ดอกล าโพง  ไมโครโฟน  ขาต ัง้
ไมโครโฟน  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

   วสัดุงานบ้านงานครวั จ านวน 3,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุงานบ้านงานครวั  เช่น  แปรง ไม้กวาด  เขง่   
มุ้ง  ผา้ปูทีน่อน  ปลอกหมอน  หมอน  ผา้หม่  ผา้ปูโตะ๊  ถ้วย
ชาม  ช้อนสอ้ม  แก้วน ้า  จานรอง  กระจกเงา  น ้าจืดทีซ่ื้อจาก
เอกชน  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

   วสัดุก่อสรา้ง จ านวน 1,500,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุก่อสรา้ง  เช่น  ไม้ตา่งๆ  น ้ามนัทาไม ้ ทนิเนอร์ 
สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์  ปูนขาว  ทราย  อฐิหรือซีเมนต์บล็อก   
กระเบื้อง  สงักะสี  ตะปู  คอ้น  คีม  ชะแลง  จอบ  เสียม  เลือ่ย  ฯลฯ 
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1,200,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี ่  
ยางรถยนต์  สายไมล ์ เพลา  ตลบัลูกปืน  น ้ามนัเบรก  หวัเทียน   
ไขควง  น๊อตและสกรู  หม้อน ้า  กนัชนรถยนต์  ฯลฯ  
ทุกแผนงานของเทศบาลเมืองชะอ า   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

   คา่สาธารณูปโภค รวม 67,000 บาท 
   คา่ไฟฟ้า จ านวน 40,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ไฟฟ้าทีใ่ช้ในศูนย์เครือ่งจกัรกล  
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

   คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่น ้าประปาทีใ่ช้ในศูนย์เครือ่งจกัรกล  
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

   คา่บรกิารโทรศพัท ์ จ านวน 6,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่โทรศพัท์พื้นฐานในส านกังาน  รวมถงึคา่ใช้จ่าย
เพือ่ใหไ้ดใ้ช้บรกิารดงักล่าว  และคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้เกีย่วกบัการ 
ใช้บรกิาร  เช่น  คา่เช่า  คา่เช่าเครือ่ง  เลขหมายโทรศพัท์   
คา่บ ารุงรกัษาสาย ฯลฯ  และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่าย
ประเภทน้ี  
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

   คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 16,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  รวมถงึ
อนิเทอร์เน็ตการ์ดและคา่สือ่สารอืน่ๆ  เช่น  คา่เคเบิล้ทีวี  คา่เช่า
ช่องสญัญาณดาวเทียม  เป็นตน้  รวมถงึคา่ใช้จ่ายเพือ่ใหไ้ดใ้ช้
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บรกิารดงักล่าวและคา่ใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใช้บรกิาร   
และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี  
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

  งบลงทุน รวม 97,853,000 บาท 
   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 688,000 บาท 
   ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์       

    กล้องโทรทศัน์วงจรปิด และอุปกรณ์พรอ้มตดิต ัง้ ศูนย์เครือ่งจกัรกล 
เทศบาลเมืองชะอ า 

จ านวน 118,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อกล้องโทรทศัน์วงจรปิด และอุปกรณ์พรอ้ม
ตดิต ัง้ ศูนย์เครือ่งจกัรกล เทศบาลเมืองชะอ า  
โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
1. กล้องโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมุมมองคงทีส่ าหรบั 
    ตดิต ัง้ภายในส านกังาน  จ านวน  4  ตวั  
2. กล้องโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมุมมองคงทีส่ าหรบั 
    ตดิต ัง้ภายนอกส านกังาน  จ านวน  4  ตวั  
3. อุปกรณ์บนัทกึภาพผา่นเครือขา่ย (Network Video Recorder)  
    แบบ 8 ช่อง   จ านวน  1  ชุด 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานของระบบกล้อง  
โทรทศัน์วงจรปิดของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม) 
4. โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 น้ิว  จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านกังบประมาณ) 
5. เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  จ านวน  1  เครือ่ง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์
และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและ
สงัคม) 
 
 
 
6. สว่นทีเ่ป็นอุปกรณ์อืน่ๆ ไดแ้ก่ ตูส้ าหรบัจดัเก็บอุปกรณ์แบบ 
    แขวน ขนาด 6U , ขาแขวนจอภาพ โทรทศัน์ แอล อี ดี ,  
    สายสญัญาณ Cat5E , สายไฟ VKF ขนาด 2x0.5 Sqmm ,  
    ทอ่รอ้ยสายชนิด PVC และคา่ตดิต ัง้พรอ้มค่าแรงจนระบบ 
    ท างานไดส้มบูรณ์  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

   คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์       
    คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 570,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งของครุภณัฑ์ขนาด
ใหญ ่ เช่น  ยานพาหนะ  เครือ่งจกัรกล  ฯลฯ  ซ่ึงไม่รวมถงึคา่ซ่อม
บ ารุงปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง  และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่าย
ประเภทน้ี  ทุกแผนงานของเทศบาลเมืองชะอ า   
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

   คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง รวม 97,165,000 บาท 
   คา่ก่อสรา้งสิง่สาธารณูปการ       

    1. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเขา้บ้านยายกล่อม เชื่อมถนน
จอมพล 1 (ชุมชนบ้านหว้ยทรายใต)้ 

จ านวน 600,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรกว้าง  
5.00 เมตร  ยาว 135.00 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
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ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่10  ล าดบัที ่22 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

    2. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กชลประทานฝั่งตะวนัตกบ้าน
นายทองบู่ (ชุมชนบ้านหว้ยทรายเหนือ) 

จ านวน 650,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรกว้าง  
4.00 เมตร  ยาวรวม 216.00 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่5 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่5  ล าดบัที ่20 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    3. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยบ้านนางสุข หมอยาดี 
(ชุมชนบ้านหว้ยทรายเหนือ) 

จ านวน 300,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรกว้าง  
4.00 เมตร  ยาว 86.00 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่5 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่5  ล าดบัที ่19 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    4. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยบ้านนายจ้อน แทงทบั 
(ชุมชนบ้านหว้ยทรายเหนือ) 

จ านวน 430,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรกว้าง  
4.00 เมตร  ความยาวรวม 133.00 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่5 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่5  ล าดบัที ่17 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    5. ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กถนนบ้านนายสงัเวียน รอดพ้น – 
บ้านนายชะลอ สาลี (ชุมชนหนองคาง) 

จ านวน 500,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรกว้าง  
5.00 เมตร  ยาว 92.00 เมตร  พรอ้มทอ่ระบายน ้าขนาดเสน้ผา่น
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่8  ล าดบัที ่15 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    6. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กถนนสะพานร ัว้มะขาม  
(ชุมชนหว้ยจกิ) 

จ านวน 500,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรกว้าง  
6.00 เมตร  ยาว 142.00 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่5 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่6  ล าดบัที ่22 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    7. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กถนนสามพระยา ซอย 1  จ านวน 470,000 บาท 
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แยกขวา (ชุมชนชยัมงคล) 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรกว้าง  
3.50 เมตร  ยาว 110.00 เมตร  พรอ้มทอ่ระบายน ้าขนาดเสน้
ผา่นศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่9  ล าดบัที ่19 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    8. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กถนนหนิ (ชุมชนสะพานหนิ) จ านวน 1,600,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรรวม
รางวีกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 255.00 เมตร  พรอ้มปรบัปรุงฝาบ่อพกั 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่2  ล าดบัที ่4 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    9. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กบ้านนางสาธณี(ถนนตน้งิว้) 
ช่วงที ่2 (ชุมชนบ่อแขมดา้นเหนือ) 

จ านวน 260,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรกว้าง  
4.00 เมตร  ยาว 76.00 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่5 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่3  ล าดบัที ่10 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    10. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กบ้านนายสมนึก สาลี  
หนองตะกวด คนัคลองฝั่งตะวนัตก (ชุมชนหนองคาง) 

จ านวน 700,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรกว้าง  
5.00 เมตร  ยาว 205.00 เมตร   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่7  ล าดบัที ่13 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    11. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กบ้านนายใหญ ่มิง่แม้น – 
บ้านนายม ิศรีมานพ (โคกกระเพรา) (ชุมชนบ่อแขมดา้นใต)้ 

จ านวน 1,400,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรกว้าง  
5.00 เมตร  ยาว 394.00 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่5  ล าดบัที ่9 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    12. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มทอ่ระบายน ้าทางเขา้
มสัยดิเชื่อมซอยกลาง (ชุมชนสามพระยาสนัตสุิข) 

จ านวน 6,000,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรกว้าง  
6.00 เมตร  ยาว 610.00 เมตร  พรอ้มทอ่ระบายน ้าขนาดเสน้
ผา่นศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
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ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่4  ล าดบัที ่11 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

    13. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มทอ่ระบายน ้าชะอ า 3 
ช่วงที ่2 (สหกรณ์โคนม) (ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ)่ 

จ านวน 550,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรกว้าง  
4.50 เมตร  ยาว 68.00 เมตร  พรอ้มทอ่ระบายน ้าขนาดเสน้ผา่น
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่1  ล าดบัที ่2 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    
14. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มทอ่ระบายน ้าซอย
คลองเทียน (เขา้โรงแรมอาจารย์นิภา รตันคาม) ตรงขา้มซอยโรงกุ้ง 
(ชุมชนสะพานหนิ) 

จ านวน 1,300,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรรวม
รางวีกว้าง 5.50 เมตร  ยาว 155.00 เมตร  พรอ้มทอ่ระบายน ้า
ขนาดเสน้ผา่นศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่2  ล าดบัที ่3 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง  

      

    15. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มทอ่ระบายน ้าซอยบ้าน
นายพงษ์เทพ จนัทร์แจ้ง (ชุมชนบ้านหว้ยทรายเหนือ) 

จ านวน 900,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรกว้าง  
4.00 - 5.00 เมตร  ความยาวรวม 107.00 เมตร  พรอ้มทอ่
ระบายน ้าขนาดเสน้ผา่นศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่5 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่5  ล าดบัที ่18 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    16. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มทอ่ระบายน ้า 
ซอยรวมใจพฒันา 14 (ชุมชนรวมใจพฒันา) 

จ านวน 3,300,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรกว้าง  
6.00 เมตร  ยาว 394.00 เมตร  พรอ้มทอ่ระบายน ้าขนาดเสน้
ผา่นศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่9  ล าดบัที ่18 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    17. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มทอ่ระบายน ้า 
ซอยรวมใจพฒันา 2 (ชุมชนรวมใจพฒันา) 

จ านวน 1,400,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรกว้าง  
5.00 เมตร  ยาว 176.00 เมตร  พรอ้มทอ่ระบายน ้าขนาดเสน้
ผา่นศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
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- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่9  ล าดบัที ่17 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

    18. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มทอ่ระบายน ้า 
ซอยรวมใจพฒันา 5 (ชุมชนรวมใจพฒันา) 

จ านวน 4,500,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรกว้าง  
6.00 เมตร  ยาว 550.00 เมตร  พรอ้มทอ่ระบายน ้าขนาดเสน้
ผา่นศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่5 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่6  ล าดบัที ่21 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    
19. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มทอ่ระบายน ้า 
ต ัง้แตบ่้านนางถมล สนิทอง – บ้านนายณรงค์ สินทอง  
(ชุมชนบ่อแขมดา้นใต)้ 

จ านวน 600,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรกว้าง  
5.00 เมตร  ยาวรวม 81.00 เมตร  พรอ้มทอ่ระบายน ้าขนาดเสน้
ผา่นศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่4  ล าดบัที ่7 
 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    20. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มทอ่ระบายน ้า 
ถนนตน้มะสงัข์ ซอย 3 (ชุมชนบ่อแขมดา้นเหนือ) 

จ านวน 1,300,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรรวม
รางวีกว้าง 4.50 - 6.50 เมตร  ยาว 220.00 เมตร  พรอ้มทอ่
ระบายน ้าขนาดเสน้ผา่นศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่5 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่3  ล าดบัที ่8 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    21. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มทอ่ระบายน ้า 
ถนนคลองเทียน 1 ซอย 3 (ชุมชนทุง่ตะกาดพลี) 

จ านวน 1,300,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรรวม
รางวีกว้าง 6.00 เมตร  ยาวรวม 150.00 เมตร  พรอ้มทอ่ระบาย
น ้าขนาดเสน้ผา่นศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่5 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่3  ล าดบัที ่6 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    22. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มทอ่ระบายน ้า 
ถนนเจ้าลาย 5 (ชุมชนบ้านหนองแจง) 

จ านวน 2,400,000 บาท 

      
  

เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรากว้าง        
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6.50 เมตร  ยาว 278.00 เมตร  พรอ้มทอ่ระบายน ้าขนาดเสน้
ผา่นศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่5 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่2  ล าดบัที ่5 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

    
23. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มทอ่ระบายน ้า 
ถนนชมนิเวศน์บ้าน ผอ.ปรีชา ประชาสุขสมบูรณ์  
(ชุมชนบ้านหว้ยทรายเหนือ) 

จ านวน 2,300,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรกว้าง  
5.00 เมตร  ยาว 296.00 เมตร  พรอ้มทอ่ระบายน ้าขนาดเสน้
ผา่นศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่5 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่5  ล าดบัที ่16 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    24. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มทอ่ระบายน ้าถนน 
ซอยบ้านนายบุญรอด ทว้มใหญ ่(ชุมชนหนองคาง) 

จ านวน 550,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรกว้าง  
4.00 เมตร  ยาว 57.00 เมตร  พรอ้มทอ่ระบายน ้าขนาดเสน้ผา่น
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่7  ล าดบัที ่14 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    25. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กถนนซอยรา้นทรพัย์เจ้าลาย
แยกขวา ซอย 1 ซอย 2 ซอย 3 (ชุมชนสหคาม) 

จ านวน 750,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรกว้าง
3.50 เมตร  ยาวรวม 340.00 เมตร    
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่5  ล าดบัที ่10 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    26. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มทอ่ระบายน ้าถนนบ้าน
นางวาสนา ทบัทอง – นายไร ผาดศรี (ชุมชนบ่อแขมดา้นใต)้ 

จ านวน 1,600,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรกว้าง  
5.00 เมตร  ยาวรวม 200.00 เมตร  พรอ้มทอ่ระบายน ้าขนาด
เสน้ผา่นศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่4  ล าดบัที ่8 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    27. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มทอ่ระบายน ้าถนนบ้าน
นายเยีย่ม พูลลาภ – บ้านนายอรุณ พูแก้ว (ชุมชนบางไทรยอ้ย) 

จ านวน 1,250,000 บาท 
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เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรกว้าง  
4.00 - 6.00 เมตร  ยาว 146.00 เมตร  พรอ้มทอ่ระบายน ้า
ขนาดเสน้ผา่นศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่8  ล าดบัที ่16 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    28. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มทอ่ระบายน ้า 
ถนนบุรีรมย ์1 แยกขวา (ชุมชนบางไทรยอ้ย) 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรกว้าง  
2.80 - 3.50 เมตร  ยาว 61.00 เมตร  พรอ้มทอ่ระบายน ้าขนาด
เสน้ผา่นศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่5 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่4  ล าดบัที ่13 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    29. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มทอ่ระบายน ้า 
ถนนบุรีรมย ์2 ลงทะเล (ชุมชนบางไทรยอ้ย) 

จ านวน 300,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรกว้าง  
2.30 - 3.45 เมตร  ยาว 80.00 เมตร  พรอ้มทอ่ระบายน ้าขนาด
เสน้ผา่นศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่5 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่4  ล าดบัที ่14 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    30. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มทอ่ระบายน ้า 
ถนนหนองงูถงึเพชรเกษมบายพาส (ชุมชนหวับ้านชะอ า) 

จ านวน 26,500,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มทอ่ระบายน ้า 
ขนาดเสน้ผา่นศูนย์กลาง 0.80 เมตร  ผวิจราจรรวมรางวีกว้าง  
8.00 เมตร  ความยาว 2,176.00 เมตร    
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่3 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่1  ล าดบัที ่1 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    31. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มทอ่ระบายน ้า 
ถนนหนองงูแยกทศิใตบ้้านอิม่เอม (ชุมชนหวับ้านชะอ า) 

จ านวน 1,600,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรกว้าง  
4.00 เมตร  ยาว 253.00 เมตร  พรอ้มทอ่ระบายน ้าขนาดเสน้
ผา่นศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่5 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่2  ล าดบัที ่3 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    32. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มทอ่ระบายน ้า จ านวน 6,200,000 บาท 
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ถนนหนองตาพด ซอย 4 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรรวม
รางวีกว้าง 4.00 - 6.00 เมตร  ยาวรวม 810.00 เมตร  พรอ้ม
ทอ่ระบายน ้าขนาดเสน้ผา่นศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่5 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่3  ล าดบัที ่7 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    
33. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มทอ่ระบายน ้า 
ถนนหมู่บ้านหลงัฮอนดา้มอเตอร์เวล (ซอยบ้านทวี ก าไลแก้ว)  
(ชุมชนสหคาม) 

จ านวน 600,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรกว้าง
5.50 เมตร  ยาวรวม 78.00 เมตร  พรอ้มทอ่ระบายน ้าขนาดเสน้
ผา่นศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่6  ล าดบัที ่11  
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    34. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มทอ่ระบายน ้าถนนหลงั
บ้านนายอุดม เกตุสุรยิะวงศ์ (ชุมชนหวับ้านชะอ า) 

จ านวน 475,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรกว้าง  
5.00 เมตร  ยาว 80.00 เมตร  พรอ้มทอ่ระบายน ้าขนาดเสน้ผา่น
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่1  ล าดบัที ่1 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    35. คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มทอ่ระบายน ้าบรเิวณ
ซอยบ่อประโคน 2 ช่วงที ่3 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) 

จ านวน 1,100,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ผวิจราจรกว้าง  
6.00 เมตร  ยาวรวม 122.00 เมตร  พรอ้มทอ่ระบายน ้าขนาด
เสน้ผา่นศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่3  ล าดบัที ่6 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    36. คา่ก่อสรา้งถนนลูกรงัถนนบ้านตาเล็ก-นางแดง(รีสอร์ทCDC) 
(ชุมชนเนินสุรา) 

จ านวน 400,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนลูกรงั  กว้าง 6.00 เมตร   
ยาว 220.00 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่5 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่4  ล าดบัที ่15 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 
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    37. คา่ก่อสรา้งถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีตซอยตน้มะม่วง  
ถนนคนัคลองชลประทาน (ชุมชนบ่อแขมดา้นเหนือ) 

จ านวน 1,100,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  ผวิจราจรกว้าง  
5.00 เมตร  ยาว 348.00 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่5 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่3  ล าดบัที ่9 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    38. คา่ก่อสรา้งถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีตซอยตรงขา้ม 
ครวัหว้ยทราย (ชุมชนบ้านหว้ยทรายใต)้ 

จ านวน 2,000,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  ผวิจราจรกว้าง  
5.00 เมตร  ยาวรวม  485.00 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่10  ล าดบัที ่21 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    39. คา่ก่อสรา้งถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีตถนนจอมพล 5 เชื่อม 
จอมพล 7 (ชุมชนบ้านหว้ยทรายใต)้ 

จ านวน 4,300,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  ผวิจราจรกว้าง  
5.00 เมตร  ยาว 1,124.00 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่5 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่6  ล าดบัที ่24 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    40. คา่ก่อสรา้งถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีตถนนประชาอุทศิเชื่อมทาง
เลียบคลองชลประทาน 1 (ชุมชนบ้านหว้ยทรายใต)้ 

จ านวน 2,200,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  ผวิจราจรกว้าง  
5.00 - 6.00 เมตร  ยาว 550.00 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่10  ล าดบัที ่20 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    41. คา่ก่อสรา้งถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีตถนนประชาอุทศิเชื่อมทาง
เลียบคลองชลประทาน 2 (ไร่ตาล้อม) (ชุมชนบ้านหว้ยทรายใต)้ 

จ านวน 1,700,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  ผวิจราจรกว้าง  
5.00 เมตร  ยาว 462.00 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่5 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่6  ล าดบัที ่23 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    42. คา่ก่อสรา้งถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีตทางเขา้โรงแรมโนโวเทล 
(ชุมชนบางไทรยอ้ย) 

จ านวน 3,830,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  ผวิจราจรกว้าง  
10.00 - 12.00 เมตร  ยาว 740.00 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
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ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่5 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่4  ล าดบัที ่12 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

    43. คา่ก่อสรา้งถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีตบ้านนายไมตรี ผาดศรี – 
บ้านนายณรงค์ ผาดศรี (ชุมชนบ่อแขมดา้นเหนือ) 

จ านวน 900,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  ผวิจราจรกว้าง  
4.00 เมตร  ยาว 236.00 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่6  ล าดบัที ่12 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    44. คา่ก่อสรา้งถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีตแยกคลองชลประทาน 
คุณสุมลฑา  เกตุแก้ว (ชุมชนหวับ้านชะอ า) 

จ านวน 2,000,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ผวิจราจรกว้าง  
6.00 เมตร  ยาว 415.00 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่5 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่2  ล าดบัที ่4 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 
 
  

      

    45. คา่ก่อสรา้งถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีตหมู่บ้านดอนแห้ง – คลอง
ชลประทานซีเมนต์ (ชุมชนบ้านหนองตาพด) 

จ านวน 2,000,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  ผวิจราจรกว้าง  
5.00 เมตร  ยาว 510.00 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)  
ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่7 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่3  ล าดบัที ่5  
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

    46. ค่าก่อสรา้งศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต ้(ชุมชนบ้านหว้ยทรายใต)้ จ านวน 2,200,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 12.00 เมตร 
ยาว 22.00 เมตร  พรอ้มหอ้งน ้าและหอ้งท างาน 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)  
การสาธารณูปโภคและการก่อสรา้งอื่นๆ และ(16) สง่เสรมิการมี
สว่นร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่5 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่8  ล าดบัที ่1 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

      

   คา่ชดเชยสญัญาแบบปรบัราคาได ้(คา่ K)       

    คา่ชดเชยสญัญาแบบปรบัราคาได ้(คา่ K)  
(คา่ก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  
เพือ่จ่ายเป็นคา่ชดเชยสญัญาแบบปรบัราคาได ้(คา่ K)  
(คา่ก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
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- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่5 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่1  ล าดบัที ่1 
* ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสรา้ง 

            



 

 

 

 

สว่นที ่3 

 

งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการกจิการประปา 

 

งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการกจิการสถานธนานุบาล 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ของ 

 

เทศบาลเมืองชะอ า 

อ าเภอชะอ า   จงัหวดัเพชรบรีุ 

 

 

 



รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กจิการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลเมอืงชะอ า 

อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบรุี 
 
ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้   67,000,000   บาท   แยกเป็น 
 
    
หมวดรายได้             รวม             67,000,000 บาท    

1. ประเภทคา่น ้าจากมาตรวดัน ้า     จ านวน              57,000,000 บาท 
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการ 
จากรายรบัจรงิ 

2. ประเภทคา่เช่ามาตรวดัน ้า       จ านวน               5,500,000 บาท 
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการ 
จากรายรบัจรงิ 
 3. ประเภทคา่จ าหน่ายน ้าจากทอ่ธาร       จ านวน                    50,000 บาท 
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการ 
จากรายรบัจรงิ  โดยเก็บจากผูม้าขอซื้อน ้า 
 4. ประเภทผลประโยชน์คา่ตรวจ       จ านวน                  600,000 บาท 
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการ 
จากรายรบัจรงิ  โดยเก็บจากผูม้าขอใช้น ้า 
 5. ประเภทผลประโยชน์คา่แรง       จ านวน                  750,000  บาท 
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการ 
จากรายรบัจรงิ  โดยเก็บจากผูม้าขอใช้น ้ารายใหม่ 
 6. ประเภทผลประโยชน์จากเบ็ดเตล็ด       จ านวน               1,000,000 บาท 
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการ 
จากรายรบัจรงิ โดยเก็บจากผูม้าขอใช้น ้ากรณีทีมี่การโอนกรรมสทิธิ ์
การใช้น ้า หรือการขอเปลีย่นชื่อและยา้ยมาตรน ้า  

7. ประเภทคา่จ าหน่ายมาตรวดัน ้า      จ านวน               1,300,000  บาท 
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการ 
จากรายรบัจรงิ  

8. ประเภทดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคาร      จ านวน                  800,000  บาท 
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการ 
จากรายรบัจรงิ 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กจิการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลเมอืงชะอ า   

อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบรุี 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้   67,000,000  บาท   จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง   แยกเป็น 
 

แผนงานการพาณิชย ์
งานกจิการประปา           รวม   58,582,000   บาท 

งบบคุลากร               รวม   12,519,000 บาท    
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)                 รวม   12,519,000 บาท    
เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่    จ านวน     3,926,000 บาท   

เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่  และเงนิปรบัปรุง 
เงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่   จ านวน          68,000   บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
ต าแหน่งผูอ้ านวยการ 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  

เงนิประจ าต าแหน่ง         จ านวน        105,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของผูอ้ านวยการ  และ 
หวัหน้าฝ่าย 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา     

คา่จ้างลูกจ้างประจ า          จ านวน     1,000,000 บาท    
เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างลูกจ้างประจ า  และเงนิปรบัปรุงคา่จ้าง 
ลูกจ้างประจ า 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของลูกจ้างประจ า      จ านวน          20,000   บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษส าหรบัผูไ้ดร้บัเงนิเดือน 
เต็มข ัน้ 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา   

คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง         จ านวน     6,700,000  บาท   
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจ้าง  และเงินปรบัปรุง 
คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจ้าง      จ านวน       700,000   บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวของพนกังานจ้าง 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา   

งบด าเนินงาน              รวม   44,059,000   บาท    
คา่ตอบแทน              รวม         120,000   บาท    
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง  จ านวน             5,000  บาท   
สว่นทอ้งถิน่    

เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการทีไ่ดร้บั 
แตง่ต ัง้ตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิาร 
พสัดุภาครฐั  โดยต ัง้ตามหนงัสือกระทรวงการคลงั ดว่นทีสุ่ด  
ที ่กค 0402.5/ว85 ลงวนัที ่6 กนัยายน 2561  และรายจ่าย 
อืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ      จ านวน             5,000    บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ   
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร        จ านวน        110,000 บาท  
เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่   
และลูกจ้างประจ า 
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* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  
คา่ใช้สอย              รวม         910,000 บาท    
รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร          จ านวน         600,000 บาท 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างเหมาบรกิาร คา่เช่าทรพัย์สนิ และรายจ่ายอืน่ๆ 
ทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี    
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  

 รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น  ๆ   
คา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม      จ านวน            5,000    บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  

คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก  จ านวน            5,000    บาท   
ราชอาณาจกัร 
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 
และนอกราชอาณาจกัร  เช่น  คา่เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ   
คา่เช่าทีพ่กั  คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน  คา่ผา่นทางดว่น 
พเิศษ  และคา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม      จ านวน        300,000 บาท   
เพือ่จ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ  เพือ่ให้สามารถใช้ 
งานไดต้ามปกต ิ
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  

คา่วสัดุ                รวม   21,924,000 บาท    
วสัดุส านกังาน          จ านวน          20,000    บาท 

เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุส านกังาน  เช่น  กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ   
ปากกา  ไม้บรรทดั  ยางลบ  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ          จ านวน          80,000   บาท    
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขดัรดัสายไฟฟ้า   
เทปพนัสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปล ัก๊ไฟฟ้า  สวติซ์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  
ดอกล าโพง  ไมโครโฟน  ขาต ัง้ไมโครโฟน  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  

วสัดุงานบ้านงานครวั          จ านวน     5,500,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุงานบ้านงานครวั  เช่น  แปรง ไม้กวาด  เขง่   
มุ้ง  ผา้ปูทีน่อน  ปลอกหมอน  หมอน  ผา้หม่  ผา้ปูโตะ๊  ถ้วยชาม   
ช้อนสอ้ม  แก้วน ้า  จานรอง  กระจกเงา  น ้าจืดทีซ่ื้อจากเอกชน  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  

วสัดุก่อสรา้ง        จ านวน    1,300,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสรา้ง  เช่น  ไม้ตา่งๆ  น ้ามนัทาไม้  ทนิเนอร์  
สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์  ปูนขาว  ทราย  อฐิหรือซีเมนต์บล็อก   
กระเบื้อง  สงักะสี  ตะปู  คอ้น  คีม  ชะแลง  จอบ  เสียม  เลื่อย  ฯลฯ 
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา 

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง         จ านวน          70,000    บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี ่  
ยางรถยนต์  สายไมล ์ เพลา  ตลบัลูกปืน  น ้ามนัเบรก  หวัเทียน   
ไขควง  น๊อตและสกรู  หม้อน ้า  กนัชนรถยนต์  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
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* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  
วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่       จ านวน       900,000  บาท 

เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น  เช่น  น ้ามนัดีเซล   
น ้ามนัเบนซิน  น ้ามนักา๊ด  กา๊ซ  แกส๊หุงตม้  น ้ามนัจารบี   
น ้ามนัเครือ่ง  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์      จ านวน  13,000,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  แอลกอฮอล์ 
ออกซิเจน  น ้ายาตา่งๆ  สายยาง  ลูกยาง  ยาและเวชภณัฑ์   
เคมีภณัฑ์  ส าลีและผา้พนัแผล  ถุงมือ  เปลหามคนไข ้ คีมถอนฟนั   
ฯลฯ 
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  

วสัดุการเกษตร        จ านวน           4,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุการเกษตร  เช่น  ยาป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช 
และสตัว์  อาหารสตัว์  พืชและสตัว์  ปุ๋ ย  พนัธุ์สตัว์ปีกและสตัว์น ้า   
วสัดุเพาะช า  อุปกรณ์ในการขยายพนัธุ์พืช  ผา้ใบหรือผา้พลาสตกิ 
สปรงิเกลอร์  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  

วสัดุคอมพวิเตอร์          จ านวน        150,000   บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล   
เทปบนัทกึขอ้มูล  หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์ 
คอมพวิเตอร์  ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์  
แผน่กรองแสง  กระดาษตอ่เน่ือง  สายเคเบลิ  แผงแป้นอกัขระ 
หรือแป้นพมิพ ์ เมนบอร์ด  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  

วสัดุอืน่            จ านวน        900,000 บาท    
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุอืน่  เช่น  มาตรวดัน ้าชนิด  2 ช ัน้  ทองเหลือง  

ขนาด   ½  น้ิว  ขนาด  ¾  น้ิว และขนาดอืน่ๆ  ฯลฯ 
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  

คา่สาธารณูปโภค              รวม    21,105,000   บาท    
คา่ไฟฟ้า          จ านวน   21,080,000 บาท   

เพือ่จ่ายเป็นคา่ไฟฟ้าของกองการประปา  และคา่ไฟฟ้าซ่ึงใช้ 
ตามสถานทีต่า่งๆ ฯลฯ 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  

คา่บรกิารโทรศพัท์         จ านวน            5,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่โทรศพัท์พื้นฐานในส านกังาน  รวมถงึคา่ใช้จ่าย 
เพือ่ใหไ้ดใ้ช้บรกิารดงักล่าว  และคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้เกีย่วกบัการ 
ใช้บรกิาร  เช่น  คา่เช่า  คา่เช่าเครือ่ง  เลขหมายโทรศพัท์   
คา่บ ารุงรกัษาสาย ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี  
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  

คา่บรกิารไปรษณีย์        จ านวน             5,000   บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่ไปรษณีย์  คา่ธนาณตั ิ คา่ดวงตราไปรษณียากร   
คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิในระบบบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐั 
แบบอเิล็กทรอนิกส์(GFMIS) ฯลฯ  และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่น 
รายจ่ายประเภทน้ี  
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* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  
คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม      จ านวน          15,000  บาท 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  รวมถงึ 
อนิเทอร์เน็ตการ์ดและคา่สือ่สารอืน่ๆ  เช่น  คา่เคเบิล้ทีวี  คา่เช่า 
ช่องสญัญาณดาวเทียม  เป็นตน้  รวมถงึคา่ใช้จ่ายเพือ่ใหไ้ดใ้ช้ 
บรกิารดงักล่าวและคา่ใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใช้บรกิาร   
และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี  
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา  

งบลงทุน                รวม     2,004,000  บาท     
คา่ครุภณัฑ์           จ านวน         900,000 บาท 
คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์        จ านวน         900,000 บาท 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งของครุภณัฑ์ 
ขนาดใหญ ่ เช่น  ยานพาหนะ  เครือ่งจกัรกล  ฯลฯ  ซ่ึงไม่รวม 
ถงึคา่ซ่อมบ ารุงปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง  และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดั 
อยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี    
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา 

คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง          รวม      1,104,000 บาท      
คา่ก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค    
1. คา่วางทอ่เมนประปา ขยายเขตการใหบ้รกิารน ้าประปาบรเิวณ            จ านวน         158,000  บาท   
หมู่บ้านหนองตะหลวิ (ชุมชนบ้านหว้ยทรายเหนือ)       

เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งวางทอ่เมนประปา P.V.C.  100 มม.   
ระยะทางประมาณ 350 เมตร  พรอ้มตดิต ัง้ชุดดบัเพลงิ  
จ านวน 1 จุด   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53  
(2) ใหม้ีน ้าสะอาดหรือการประปา 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ฉบบัที ่4 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่2  ล าดบัที ่2  
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา 

2. คา่วางทอ่เมนประปา ขยายเขตการใหบ้รกิารน ้าประปาบรเิวณ            จ านวน         212,000  บาท   
เลียบคลองส่งน ้าตอ่จากบ้านนายวรวุฒ ิคงเจริญ (ชุมชนหวับ้านชะอ า)     

เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งวางทอ่เมนประปา P.V.C.  100 มม.   
ระยะทางประมาณ 500 เมตร  พรอ้มตดิต ัง้ชุดดบัเพลงิ  
จ านวน 1 จุด     
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53  
(2) ใหม้ีน ้าสะอาดหรือการประปา 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ฉบบัที ่4 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่2  ล าดบัที ่3  
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา 

3. คา่วางทอ่เมนประปา ขยายเขตการใหบ้รกิารน ้าประปาบรเิวณ            จ านวน         427,000   บาท   
เลียบคลองส่งน ้าห้วยทรายใตแ้ยกศาลาชุมชนบ้านหว้ยทรายใต ้- 
สระน ้า (ชุมชนบ้านหว้ยทรายใต)้       

เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งวางทอ่เมนประปา P.V.C.  100 มม.   
ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร  พรอ้มตดิต ัง้ชุดดบัเพลงิ  
จ านวน 2 จุด   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53  
(2) ใหม้ีน ้าสะอาดหรือการประปา 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ฉบบัที ่4 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่2  ล าดบัที ่4  
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา 

4. คา่เปลีย่นทอ่เมนประปาบรเิวณซอยรา้นเจแ๊ดงบางควาย           จ านวน         307,000   บาท   
(ชุมชนทุง่ตะกาดพลี)       

เพือ่จ่ายเป็นคา่ก่อสรา้งวางทอ่เมนประปา HDPE  110 มม.   
PN8  ระยะทางประมาณ 500 เมตร  พรอ้มติดต ัง้ชุดดบัเพลงิ  
จ านวน 1 จุด 
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- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53  
(2) ใหม้ีน ้าสะอาดหรือการประปา 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ฉบบัที ่4 ของเทศบาลเมืองชะอ า หน้าที ่2  ล าดบัที ่5 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา 

 
 

แผนงานงบกลาง 
งบกลาง             รวม      8,418,000 บาท    

งบกลาง               รวม      8,418,000 บาท 
คา่ช าระหน้ีเงนิกู้          จ านวน      5,000,000 บาท    

เพือ่จ่ายเป็นคา่ช าระหน้ีเงนิกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ ากดั  
สาขาชะอ า กู้เพือ่ก่อสรา้งระบบผลติน ้าประปา เทศบาลเมืองชะอ า   
ตามสญัญาเงนิกู้ประจ า “Term Loan” โครงการสนิเชื่อเพื่อ 
พฒันาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวนเงิน 50,000,000 บาท   
ก าหนดระยะเวลากู้ 10 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นการจ่าย 
ช าระหน้ี งวดที ่9  ตน้เงนิเทา่กบั  5,000,000  บาท 
* ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง             

คา่ช าระดอกเบี้ย          จ านวน         303,000  บาท   
เพือ่จ่ายเป็นคา่ช าระดอกเบี้ยเงนิกู้เงนิกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ ากดั  
สาขาชะอ า  กู้เพือ่ก่อสรา้งระบบผลติน ้าประปา เทศบาลเมืองชะอ า    
ตามสญัญาเงนิกู้ประจ า “Term Loan” โครงการสนิเชื่อเพื่อพฒันา 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  จ านวนเงนิ 50,000,000 บาท   
ก าหนดระยะเวลากู้ 10 ปี  โดยช าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน  
* ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง   

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม        จ านวน         400,000  บาท   
เพือ่จ่ายเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมในอตัรารอ้ยละหา้ของ 
คา่ตอบแทน พรอ้มกบัหกัคา่ตอบแทนของพนกังานจ้างสง่เป็นเงนิ 
สมทบในอตัราเดียวกนัดว้ย  โดยถือปฏบิตัติามพระราชบญัญตั ิ
ประกนัสงัคม พ.ศ.2533 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ   
* ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง         

ส ารองจ่าย          จ านวน            30,000   บาท   
เพือ่จ่ายเป็นเงนิส ารองจ่ายโดยต ัง้จ่ายใหเ้พียงพอตอ่การเผชิญเหตุ 
สาธารณภยัตลอดปี และให้น าเงนิส ารองจ่ายไปใช้จ่ายเพือ่กรณี 
ฉุกเฉินทีม่ีเหตุสาธารณภยัเกดิขึน้หรือกรณีการป้องกนัและยบัย ัง้ 
ก่อนเกดิสาธารณภยัหรือคาดว่าจะเกดิสาธารณภยั หรือกรณีฉุกเฉิน 
เพือ่บรรเทาปญัหาความเดือดรอ้นของประชาชนเป็นสว่นรวมได ้  
เช่น  การป้องกนัและแก้ไขปญัหาอุทกภยั  น ้าป่าไหลหลาก   
แผน่ดนิถล่ม  ภยัแล้ง  ภยัหนาว  วาตภยั  อคัคีภยั  ไฟป่าและหมอก 
ควนั   เป็นตน้   
โดยถือปฏบิตัติามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใช้จ่าย 
เพือ่ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่น 
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2560 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว3749  
ลงวนัที ่30 มถิุนายน 2564 
* ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง  

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.)   จ านวน      2,010,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
(กบท.) จ านวนเงนิสง่สมทบใหค้ านวณจากประมาณการรายรบัตาม 
เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทุกหมวด ทุกประเภท  
โดยไม่ตอ้งน ารายรบัประเภทพนัธบตัร เงนิกู้ เงินทีม่ีผูอุ้ทศิใหห้รือ 
เงนิอุดหนุนมารวมค านวณ เทศบาล ในอตัรารอ้ยละ 3 โดยถือปฏบิตัิ 
ตามหนงัสือส านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นทอ้งถิน่  
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.5/ว31  
ลงวนัที ่21 ตุลาคม 2563 
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* ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง 
เงนิบ าเหน็จลูกจ้างประจ า         จ านวน         675,000   บาท   

เพือ่จ่ายเป็นเงนิบ าเหน็จรายเดือน ใหก้บั นายทวี แสงสุทธลิกัษณ์ ,  
นายอรุณ ดว้งสงัข์ , นายสนิท อารมณ์ดี  และนายอารกัษ์ ทองทบั   
และในกรณีทีผู่ร้บับ าเหน็จรายเดือนถึงแก่ความตายใหจ้่ายบ าเหน็จ 
ตกทอดเป็นจ านวนสิบห้าเท่าของบ าเหน็จรายเดือนให้แก่ทายาทผูม้ี 
สทิธ ิ โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ 
มท 0808.5/ว896 ลงวนัที ่29 มีนาคม 2556 , หนงัสือกรมสง่เสรมิ 
การปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว2263 ลงวนัที ่31 สงิหาคม  
2555 และหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.5/ 
ว1873 ลงวนัที ่17 กรกฎาคม 2555  
* ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง         
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กจิการสถานธนานุบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลเมอืงชะอ า 

อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบรุี 
   

ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้   17,900,000   บาท   แยกเป็น 
 
1. หมวดรายได้             รวม              11,400,000    บาท    
 1.1. ประเภทดอกเบี้ยรบัจ าน า        จ านวน               9,990,000   บาท    
โดยค านวณจากดอกเบี้ยรบัจ าน าของเดือนตุลาคม 2563  ถงึเดือน 
มีนาคม 2564  เป็นเกณฑ์ 
 1.2. ประเภทดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคาร      จ านวน                     10,000   บาท   
โดยค านวณจากดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคารต ัง้แต่เดือนตุลาคม 2563   
ถงึเดือนมีนาคม 2564  เป็นเกณฑ์ 
 1.3. ประเภทก าไรในการจ าหน่ายทรพัย์หลุด      จ านวน               1,400,000  บาท    
โดยค านวณจากการจ าหน่ายทรพัย์หลุดในปีทีผ่า่นมาเป็นเกณฑ์ 
 
2. หมวดรายได้จากเงนิก าไรสทุธ ิ          รวม                6,500,000   บาท    
 เงนิก าไรสทุธ ิปี 2564   แยกเป็น      

1. เงนิรางวลัประจ าปี  20%  ของก าไรสุทธ ิ   จ านวน               1,300,000   บาท 
 2. เงนิบูรณะทอ้งถิน่  30%  ของก าไรสุทธ ิ   จ านวน               1,950,000  บาท 
 3. เงนิทุนด าเนินการ  50%   ของก าไรสุทธ ิ   จ านวน                3,250,000 บาท 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กจิการสถานธนานุบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลเมอืงชะอ า  

อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบรุี 
   

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้   17,352,000   บาท   จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง  แยกเป็น 
   

แผนงานการพาณิชย ์
งานกจิการสถานธนานุบาล          รวม   11,489,000 บาท 

งบบคุลากร               รวม     2,670,000 บาท    
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)             รวม     2,670,000 บาท  
คา่จ้างลูกจ้างประจ า         จ านวน     2,500,000 บาท   

เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างลูกจ้างประจ า และเงนิปรบัปรุงคา่จ้าง 
ลูกจ้างประจ า 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล  

เงนิประจ าต าแหน่ง         จ านวน        170,000 บาท   
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนกังานสถานธนานุบาล 
ผูด้ ารงต าแหน่งผูจ้ดัการสถานธนานุบาล และผู้ช่วยผูจ้ดัการ 
สถานธนานุบาล ฯลฯ 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล  

งบด าเนินงาน               รวม     2,299,000 บาท    
คา่ตอบแทน              รวม      1,585,000 บาท    
คา่เช่าบ้าน          จ านวน        100,000  บาท   

เพือ่จ่ายเป็นคา่เช่าบ้านใหแ้ก่พนกังานสถานธนานุบาล ทีม่ีสทิธ ิ
เบกิคา่เช่าบ้านไดต้ามระเบียบฯ  
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล  

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร       จ านวน        180,000 บาท   
เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้ก่พนกังานสถาน 
ธนานุบาลทีม่ีสทิธเิบกิเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรไดต้ามระเบียบฯ 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล    

เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล       จ านวน        600,000 บาท  
เพือ่จ่ายเป็นคา่รกัษาพยาบาลของพนกังานสถานธนานุบาลผูม้ี 
สทิธเิบกิ และครอบครวัไดต้ามระเบียบฯ  
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล  

คา่อาหาร          จ านวน        250,000 บาท   
เพือ่จ่ายเป็นคา่อาหารประจ าวนัท าการใหแ้ก่พนกังาน 
สถานธนานุบาล 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล   

คา่ตอบแทนในการจ าหน่ายทรพัย์หลุด       จ านวน          30,000  บาท   
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนกรรมการ และพนกังานสถานธนานุบาล 
ในวนัประมูลจ าหน่ายทรพัย์หลุด 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล   

เงนิรางวลัเจ้าหน้าที ่        จ านวน        250,000 บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรบัผู้บริหารทอ้งถิ่น  ผูต้รวจการสถาน 
ธนานุบาล  ผูป้ฏบิตัิหน้าทีแ่ทนผูต้รวจการสถานธนานุบาล  และ 
พนกังานสถานธนานุบาลทีท่ าหน้าทีต่รวจสอบทรพัย์รบัจ าน า 
ประจ าปีและงานอื่นๆทีเ่กีย่วกบักจิการสถานธนานุบาล 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล   

เงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราว        จ านวน        150,000 บาท   
เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนพเิศษของลูกจ้างประจ า   
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล  
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 คา่ตอบแทนพเิศษ         จ านวน           25,000 บาท   
เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษของพนกังานสถานธนานุบาล 
ผูไ้ดร้บัเงนิคา่จ้างถงึข ัน้สูงหรือใกล้ถงึข ัน้สูงของต าแหน่ง 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล  

คา่ใช้สอย                         รวม         372,000  บาท    
รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร         จ านวน        102,000 บาท 

แยกเป็น 
- คา่ธรรมเนียม  ต ัง้ไว้  5,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นคา่ใบอนุญาต 
ต ัง้โรงรบัจ าน าของสถานธนานุบาล และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ 
- คา่เบี้ยประกนัอคัคีภยั  ต ัง้ไว้  10,000  บาท   เพือ่จ่ายเป็น 
คา่เบี้ยประกนัอคัคีภยัอาคาร และทรพัย์สนิของสถานธนานุบาล 
- คา่สอบบญัชี  ต ัง้ไว้  40,000  บาท  เพือ่จ่ายใหส้ านกังาน 
ตรวจเงนิแผน่ดนิในการตรวจสอบบญัชี และรบัรองงบการเงนิ 
ของสถานธนานุบาล  ตามหนงัสือที ่มท 0310.4/ว627   
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2546 
- คา่ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ  ต ัง้ไว้  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็น 
คา่ภาษีโรงเรือนและทีด่นิของสถานธนานุบาล 
- คา่จ้างเหมาบรกิาร  ต ัง้ไว้ 20,000 บาท  เพือ่จ่ายเป็นคา่ 
จ้างเหมาบรกิารตา่งๆ 
- คา่บรกิารรบัใช้  ต ัง้ไว้  7,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นคา่บอกรบั 
เอกสาร  หนงัสือพมิพ์  คา่ถ่ายเอกสารฯ 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล  

รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ         จ านวน           10,000 บาท    
เพือ่จ่ายเป็นคา่เครือ่งดืม่รบัรองผูต้รวจเยีย่มสถานธนานุบาล  
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล    

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย      
งบรายจ่ายอื่นๆ 

คา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม      จ านวน          10,000   บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล    

คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก  จ านวน          90,000   บาท 
ราชอาณาจกัร 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 
และนอกราชอาณาจกัร  เช่น  คา่เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ   
คา่เช่าทีพ่กั  คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน  คา่ผา่นทางดว่น 
พเิศษ  และคา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล   

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม      จ านวน        160,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ  เพือ่ให้สามารถ 
ใช้งานไดต้ามปกต ิ แยกเป็น 
- คา่บ ารุงรกัษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์   ต ัง้ไว้  70,000  บาท    
เพือ่จ่ายเป็นคา่บ ารุงรกัษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านกังาน เช่น  
พมิพ์ดีด เครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งคอมพวิเตอร์ และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ 
ประเภทรายจ่ายน้ี 
- คา่บ ารุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สินอืน่ ต ัง้ไว้ 20,000 บาท   
เพือ่จ่ายเป็นคา่บ ารุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิประจ าส านกังาน 
- คา่บ ารุงรกัษาหรือซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง  ต ัง้ไว้  70,000  บาท   
เพือ่จ่ายเป็นคา่บ ารุงรกัษาหรือซ่อมแซมตวัอาคารสถานธนานุบาล  
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล  

คา่วสัดุ               รวม         200,000 บาท    
วสัดุส านกังาน          จ านวน          90,000 บาท 

เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุส านกังาน  เช่น  กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ   
ปากกา  ไม้บรรทดั  ยางลบ  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
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* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล  
วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ          จ านวน           10,000  บาท    

เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขดัรดัสายไฟฟ้า   
เทปพนัสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปล ัก๊ไฟฟ้า  สวติซ์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  
ดอกล าโพง  ไมโครโฟน  ขาต ัง้ไมโครโฟน  ฯลฯ   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล  

 วสัดุงานบ้านงานครวั          จ านวน           20,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุงานบ้านงานครวั  เช่น  แปรง ไม้กวาด  เขง่   
มุ้ง  ผา้ปูทีน่อน  ปลอกหมอน  หมอน  ผา้หม่  ผา้ปูโตะ๊  ถ้วยชาม   
ช้อนสอ้ม  แก้วน ้า  จานรอง  กระจกเงา  น ้าจืดทีซ่ื้อจากเอกชน  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 

* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล  
 วสัดุก่อสรา้ง        จ านวน          10,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสรา้ง  เช่น  ไม้ตา่งๆ  น ้ามนัทาไม้  ทนิเนอร์  
สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์  ปูนขาว  ทราย  อฐิหรือซีเมนต์บล็อก   
กระเบื้อง  สงักะสี  ตะปู  คอ้น  คีม  ชะแลง  จอบ  เสียม  เลื่อย  ฯลฯ 
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล  

 วสัดุคอมพวิเตอร์          จ านวน           70,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร ์ เช่น  อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล   
เทปบนัทกึขอ้มูล  หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์ 
คอมพวิเตอร์  ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์  
แผน่กรองแสง  กระดาษตอ่เน่ือง  สายเคเบลิ  แผงแป้นอกัขระ 
หรือแป้นพมิพ ์ เมนบอร์ด  ฯลฯ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล  

คา่สาธารณูปโภค              รวม        142,000 บาท    
 คา่ไฟฟ้า           จ านวน        100,000 บาท    

เพือ่จ่ายเป็นคา่ไฟฟ้าของสถานธนานุบาล 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล  

คา่น ้าประปา            จ านวน             5,000  บาท     
เพือ่จ่ายเป็นคา่น ้าประปาของสถานธนานุบาล  
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล  

คา่บรกิารโทรศพัท์         จ านวน           30,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่โทรศพัท์พื้นฐานในส านกังาน  รวมถงึคา่ใช้จ่าย 
เพือ่ใหไ้ดใ้ช้บรกิารดงักล่าว  และคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้เกีย่วกบัการ 
ใช้บรกิาร  เช่น  คา่เช่า  คา่เช่าเครือ่ง  เลขหมายโทรศพัท์   
คา่บ ารุงรกัษาสาย ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆทีจ่ดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี   
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล    

คา่บรกิารไปรษณีย์        จ านวน             7,000   บาท 
เพือ่จ่ายเป็นคา่ไปรษณีย์  คา่ธนาณตั ิ คา่ดวงตราไปรษณียากร   
คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิในระบบบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐั 
แบบอเิล็กทรอนิกส์(GFMIS) ฯลฯ  และรายจ่ายอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่น 
รายจ่ายประเภทน้ี  
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล  
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 งบลงทุน                 รวม           20,000    บาท   
คา่ครุภณัฑ์                รวม            20,000    บาท 
ครุภณัฑ์ส านกังาน         

เก้าอ้ีพกัคอย                       จ านวน           15,000    บาท
          เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเก้าอ้ีพกัคอย ราคาชุดละ 5,000 บาท   

จ านวน  3  ชุด 
โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี    
1. เป็นเก้าอ้ีเหล็ก 4 ทีน่ ั่ง 
2. ขนาด W238 x D68 x H78 cm  
- เน่ืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
จงึจ าเป็นตอ้งจดัซื้อตามราคาทอ้งถิน่  เพื่อทดแทนของเดมิทีช่ ารุด 
เสือ่มสภาพ ไม่สามารถซ่อมได้ 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล  

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์       
เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                   จ านวน              5,000    บาท 

เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
        ราคาเครือ่งละ 2,500 บาท  จ านวน  2  เครือ่ง   
        - จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหา 

อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ 
และสงัคม 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล  

รายจ่ายจากก าไรสทุธ ิ             รวม     6,500,000 บาท 
รายจ่ายจากเงนิก าไรสทุธ ิปี 2563               รวม     6,500,000 บาท    

1. เงนิรางวลัประจ าปี  20%  ของก าไรสุทธ ิ      จ านวน    1,300,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงนิรางวลัประจ าปี ใหแ้ก่ เจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตังิาน 
เกีย่วกบัสถานธนานุบาล 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล      
2. เงนิบูรณะทอ้งถิน่  30%  ของก าไรสุทธ ิ     จ านวน    1,950,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงนิบูรณะทอ้งถิน่ใหแ้ก่เทศบาล  
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล    
3. เงนิทุนด าเนินการ  50%  ของก าไรสุทธ ิ      จ านวน    3,250,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงนิทุนด าเนินการใหแ้ก่สถานธนานุบาล 
* ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการสถานธนานุบาล  
 

แผนงานงบกลาง 
งบกลาง (สถานธนานุบาล)                                 รวม     5,863,000 บาท    
งบกลาง               รวม    5,863,000 บาท 

คา่ช าระดอกเบี้ยเงนิกู้          จ านวน    5,200,000 บาท    
เพือ่จ่ายเป็นคา่ดอกเบี้ยเงนิกู้เบกิเกนิบญัชีใหก้บัธนาคารพาณิชย์  
* ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง           

ส ารองจ่าย          จ านวน          20,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงนิส ารองจ่าย ในกรณีฉุกเฉินเร่งดว่น หรือจ าเป็น 
ตอ้งด าเนินการ 
* ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง     

รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั          จ านวน        643,000 บาท 
แยกเป็น 

1. คา่ใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการ  เป็นเงนิ  73,000  บาท  ส าหรบั 
จ่ายใหแ้ก่ส านกังาน จ.ส.ท.ตามทีก่ าหนดใหต้ ัง้ไว้ในแตล่ะปี 

2. คา่สมทบเงนิสะสมพนกังาน  เป็นเงนิ  350,000  บาท    
เพือ่จ่ายเป็นเงนิสมทบใหแ้ก่พนกังานสถานธนานุบาล  จ านวน 10%   
ของคา่จ้างประจ า 
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3. เงนิสมทบเงนิสวสัดกิารหลงัพ้นจากการเป็นพนกังาน 
สถานธนานุบาล  เป็นเงิน  220,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงนิสมทบ 
เงนิสวสัดกิารหลงัพ้นจากการเป็นพนกังานสถานธนานุบาล ในอตัรา 
รอ้ยละ 2 ของรายไดใ้นปีทีผ่า่นมา  
* ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง          
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