
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลบางสน 

เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
–––––––––––––––––––– 

 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลบางสน  มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
เทศบาลตำบลบางสน ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 
2564  เมื่อวันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564  และนายอำเภอปะทิว ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดชุมพร ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม
มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. ๒๕62 แลว้นั้น 

อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 62 และ 63  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒496  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕62  เทศบาลตำบลบางสนจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  มีผลบังคับใช้ตั้งแต ่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
  
 
                                   
 
 

                                 (นายอำนาจ  ทองหญีต) 
     นายกเทศมนตรีตำบลบางสน 
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เทศบาลตําบลบางสน
เขต/อําเภอ ปะทิว    จังหวัดชุมพร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ม.3  ตําบลบางสน  ซอย-  ถนนตนมะขาม-ปะทิว  แขวง/ตําบล บางสน
  เขต/อําเภอ ปะทิว  จังหวัดชุมพร  86160

พื้นที่ 83.87 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 3,322 คน
ชาย 1,654 คน

หญิง 1,668 คน

ขอมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลบางสน
อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางสน

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลบางสน จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลบางสนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลบางสน จึงขอ
ชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 9,929,011.85 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 37,757,526.01 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,054,014.66 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 100,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 4,902,975.47 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 24,152,091.29 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 254,509.95 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 151,547.30 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 136,162.45 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 989,109.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 185,070.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 1,100.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 12,659,384.59 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 9,775,208.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 25,318,572.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 23,860,367.08 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 6,561,648.95 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,545,449.60 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,328,708.53 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,571,500.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 853,060.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 25,318,572.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,853,331.64 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 1,624,000.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 5,383,500.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบางสน
อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 254,509.95 1,435,000.00 1,510,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

151,547.30 235,500.00 333,200.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 136,162.45 120,000.00 140,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

989,109.00 1,002,500.00 1,005,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 185,070.00 45,000.00 185,300.00

หมวดรายได้จากทุน 1,100.00 2,000.00 1,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,717,498.70 2,840,000.00 3,175,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 12,659,384.59 13,895,000.00 13,200,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12,659,384.59 13,895,000.00 13,200,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,775,208.00 10,000,000.00 11,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

9,775,208.00 10,000,000.00 11,000,000.00

รวม 24,152,091.29 26,735,000.00 27,375,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบางสน
อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,561,648.95 7,554,267.00 7,156,850.00

งบบุคลากร 8,545,449.60 10,039,640.00 10,626,560.00

งบดําเนินงาน 5,328,708.53 7,038,593.00 6,792,590.00

งบลงทุน 2,571,500.00 1,139,500.00 1,778,000.00

งบเงินอุดหนุน 853,060.00 943,000.00 1,001,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 20,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 23,860,367.08 26,735,000.00 27,375,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลบางสน

อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลบางสน
อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,340,760

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 285,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,465,390

แผนงานสาธารณสุข 370,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน 732,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 110,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 600,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,295,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,156,850

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 27,375,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบางสน

อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,156,850 7,156,850
    งบกลาง 7,156,850 7,156,850

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,079,640 1,602,000 200,000 7,881,640
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,455,000 1,602,000 200,000 5,257,000

งบดําเนินงาน 1,058,120 340,000 41,000 1,439,120
    ค่าตอบแทน 130,000 135,000 16,000 281,000

    ค่าใช้สอย 395,000 85,000 10,000 490,000

    ค่าวัสดุ 306,120 90,000 15,000 411,120

    ค่าสาธารณูปโภค 227,000 30,000 0 257,000

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000
    รายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000

รวม 7,157,760 1,942,000 241,000 9,340,760

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบดําเนินงาน 0 240,000 30,000 270,000
    ค่าตอบแทน 0 10,000 0 10,000

    ค่าใช้สอย 0 120,000 20,000 140,000

    ค่าวัสดุ 0 110,000 10,000 120,000

งบเงินอุดหนุน 15,000 0 0 15,000
    เงินอุดหนุน 15,000 0 0 15,000

รวม 15,000 240,000 30,000 285,000

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 637,920 637,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 637,920 637,920

งบดําเนินงาน 971,470 971,470
    ค่าใช้สอย 331,470 331,470

    ค่าวัสดุ 620,000 620,000

    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 856,000 856,000
    เงินอุดหนุน 856,000 856,000

รวม 2,465,390 2,465,390

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 370,000 370,000
    ค่าตอบแทน 120,000 120,000

    ค่าใช้สอย 210,000 210,000

    ค่าวัสดุ 40,000 40,000

รวม 370,000 370,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

รวม 20,000 20,000

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 20,000 20,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 20,000 20,000

งบดําเนินงาน 712,000 712,000
    ค่าใช้สอย 582,000 582,000

    ค่าวัสดุ 130,000 130,000

รวม 732,000 732,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 60,000 60,000
    ค่าใช้สอย 60,000 60,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000
    เงินอุดหนุน 50,000 50,000

รวม 110,000 110,000

หน้า : 6/8



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 210,000 220,000 90,000 520,000
    ค่าใช้สอย 190,000 220,000 90,000 500,000

    ค่าวัสดุ 20,000 0 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 0 80,000 0 80,000
    เงินอุดหนุน 0 80,000 0 80,000

รวม 210,000 300,000 90,000 600,000

หน้า : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,087,000 0 2,087,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,087,000 0 2,087,000

งบดําเนินงาน 650,000 1,780,000 2,430,000
    ค่าตอบแทน 290,000 0 290,000

    ค่าใช้สอย 50,000 100,000 150,000

    ค่าวัสดุ 310,000 530,000 840,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 1,150,000 1,150,000

งบลงทุน 0 1,778,000 1,778,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 102,000 102,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,676,000 1,676,000

รวม 2,737,000 3,558,000 6,295,000

หน้า : 8/8





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบางสน
อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 4,381,040.57 2,175.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 58,107.70 5,275.60 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 140,653.45 1,350,000.00 3.70 % 1,400,000.00
     ภาษีป้าย 25,140.00 44,006.00 25,000.00 80.00 % 45,000.00
     อากรรังนกอีแอ่น 59,435.77 62,399.90 60,000.00 8.33 % 65,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 4,523,724.04 254,509.95 1,435,000.00 1,510,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,532.60 1,445.30 2,000.00 -25.00 % 1,500.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 180,000.00 0.00 % 180,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 10,609.00 1,062.00 10,000.00 -90.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 400.00 270.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 1,000.00 1,020.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,250.00 6,700.00 2,000.00 250.00 % 7,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 28,110.00 128,470.00 30,000.00 330.00 % 129,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

2,800.00 1,600.00 3,000.00 -43.33 % 1,700.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 631.00 5,770.00 600.00 900.00 % 6,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 290.00 210.00 400.00 25.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 47,622.60 151,547.30 235,500.00 333,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 116,229.48 136,162.45 120,000.00 16.67 % 140,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 116,229.48 136,162.45 120,000.00 140,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายได้จากประปา 755,452.00 984,509.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00
     รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ 2,400.00 4,600.00 2,500.00 100.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 757,852.00 989,109.00 1,002,500.00 1,005,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 37,000.00 184,800.00 40,000.00 362.50 % 185,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 3,590.00 270.00 5,000.00 -94.00 % 300.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 40,590.00 185,070.00 45,000.00 185,300.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 1,875.00 1,100.00 2,000.00 -25.00 % 1,500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,875.00 1,100.00 2,000.00 1,500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 465,644.41 572,494.41 500,000.00 20.00 % 600,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,631,639.81 7,090,150.65 7,700,000.00 -6.49 % 7,200,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,524,843.67 1,464,759.43 1,600,000.00 0.00 % 1,600,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 66,357.95 57,783.94 70,000.00 0.00 % 70,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,961,925.89 2,594,332.54 3,000,000.00 -10.00 % 2,700,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 33,660.57 30,913.96 35,000.00 42.86 % 50,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 26,118.52 23,007.66 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

932,485.00 825,942.00 950,000.00 0.00 % 950,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 11,000.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,653,675.82 12,659,384.59 13,895,000.00 13,200,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 9,492,852.00 9,775,208.00 10,000,000.00 10.00 % 11,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,492,852.00 9,775,208.00 10,000,000.00 11,000,000.00
รวมทุกหมวด 28,634,420.94 24,152,091.29 26,735,000.00 27,375,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบางสน

อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 27,375,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,510,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 1,400,000 บาท

ประมาณการตามทะเบียนผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีป้าย จํานวน 45,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ พ.ศ. 2563

อากรรังนกอีแอ่น จํานวน 65,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ พ.ศ.2563

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 333,200 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2563

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 180,000 บาท

ประมาณการเท่ากับประมาณการปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2563

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 7,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2563

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 129,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2563
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ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเท่ากับรายรับจริงปงบประมาณ 2563

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 1,700 บาท

ประมาณการเท่ากับรายรับจริงปงบประมาณ 2563

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2563

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2563

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 140,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 140,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2563

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,005,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2563

รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2563

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 185,300 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 185,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2563

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 300 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2563

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2563

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,200,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2563
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ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,200,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2563

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,600,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2563

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2563

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,700,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2563

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2563

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2563

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 950,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณ 2563

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 11,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 11,000,000 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 0 0 481,000 2.41 % 492,600

คาชําระดอกเบี้ย 0 28,497.1 140,000 -10.71 % 125,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 154,748 140,620 150,000 0 % 150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,395 6,373 8,000 0 % 8,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 4,216,000 4,330,700 4,500,000 0 % 4,500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 675,200 683,200 770,000 -5.19 % 730,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 31,500 30,000 50,000 -40 % 30,000

เงินสํารองจาย 800,596.22 863,784.45 809,000 -38.2 % 500,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 491,250

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 0 100 % 10,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบางสน
อําเภอปะทิว    จังหวัดชุมพร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใชจายในการจัดการจราจร 0 0 2,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลบางสน

100,000 100,000 100,000 0 % 100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

370,000 378,474.4 504,267 -100 % 0

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 0 0 40,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง 0 0 0 100 % 10,000

รวมงบกลาง 6,354,439.22 6,561,648.95 7,554,267 7,156,850
รวมงบกลาง 6,354,439.22 6,561,648.95 7,554,267 7,156,850
รวมงบกลาง 6,354,439.22 6,561,648.95 7,554,267 7,156,850

รวมแผนงานงบกลาง 6,354,439.22 6,561,648.95 7,554,267 7,156,850
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

689,954 637,560 560,520 24.08 % 695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 118,900 110,000 94,000 27.66 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 118,900 110,000 94,000 27.66 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

198,720 182,160 198,720 0 % 198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,490,400 1,366,200 1,269,400 17.41 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,616,874 2,405,920 2,216,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,614,209.29 1,479,680 1,732,000 3.93 % 1,800,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

54,000 49,500 54,000 29.63 % 70,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 38,500 42,000 138.1 % 100,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,257,270 1,185,684.45 1,345,000 4.09 % 1,400,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 111,790 82,194.16 83,000 2.41 % 85,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,079,269.29 2,835,558.61 3,256,000 3,455,000
รวมงบบุคลากร 5,696,143.29 5,241,478.61 5,472,640 6,079,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 250,000 -88 % 30,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 5,000 0 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาบาน 0 0 10,000 500 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 46,880 25,200 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 46,880 25,200 300,000 130,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 119,965 125,135 190,000 5.26 % 200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 0 0 5,000 0 % 5,000

คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

0 0 193,000 -84.46 % 30,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 51,228 32,904 30,000 33.33 % 40,000

คาพวงมาลัย พานประดับพุม ชอดอกไม 
กระเชาดอกไม

7,150 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติเทศบาลตําบลบางสน

0 95,190 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลตําบลบางสน

0 0 18,000 177.78 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 85,857.03 37,729.11 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 264,200.03 290,958.11 566,000 395,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 60,900 50,551 60,000 16.67 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,351.25 5,940 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 8,104 7,506 20,000 -44.4 % 11,120

วัสดุกอสราง 62,967.43 4,007.15 20,000 50 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 9,800 0 10,000 200 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 98,130 75,492.1 130,000 -23.08 % 100,000

วัสดุการเกษตร 1,337.57 2,198.85 5,000 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 37,100 10,340 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 288,690.25 156,035.1 320,000 306,120
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 184,202.7 130,564.53 175,000 -42.86 % 100,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,501.38 1,203.75 3,000 66.67 % 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 2,000 0 % 2,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 105,444 97,333.4 120,000 -16.67 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 291,148.08 229,101.68 300,000 227,000
รวมงบดําเนินงาน 890,918.36 701,294.89 1,486,000 1,058,120

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวนติดผนัง (ระบบInverter) ขนาด 
12,000 BTU สําหรับหองรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 เครื่อง 

17,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงานประมวล 

0 0 23,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 
เครื่อง

45,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 62,800 0 23,000 0
รวมงบลงทุน 62,800 0 23,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลเขาไชย
ราชตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

0 0 15,000 -100 % 0

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลปากคลอง
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

0 15,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 15,000 15,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 15,000 15,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาใชจายในการวิจัยเชิงสํารวจความพึงพอ
ใจของประชาชนผูรับบริการของเทศบาล
ตําบลบางสน

0 0 0 100 % 20,000

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

รวมงานบริหารทั่วไป 6,649,861.65 5,957,773.5 6,996,640 7,157,760
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 618,120 666,932.99 988,000 6.28 % 1,050,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 38,500 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 487,540 396,500 450,300 4.37 % 470,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 72,980 41,443 33,700 3.86 % 35,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,220,640 1,143,375.99 1,514,000 1,602,000
รวมงบบุคลากร 1,220,640 1,143,375.99 1,514,000 1,602,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

139,950 369,050 30,000 66.67 % 50,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 5,000 0 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบาน 38,500 42,000 45,000 0 % 45,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,831 3,940 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 185,281 414,990 115,000 135,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 11,135 32,552.2 40,000 0 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 458,000 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 45,348 6,400 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,740 2,750 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 66,223 499,702.2 90,000 85,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 44,379 34,254.05 50,000 -20 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,380 1,394.8 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 32,940 11,997 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 79,699 47,645.85 100,000 90,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 3,988 18,667 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,988 18,667 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 335,191 981,005.05 335,000 340,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง

22,900 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงานประมวล 

0 0 23,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวล แบบที่ 2 

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง

59,700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 82,600 0 53,000 0
รวมงบลงทุน 82,600 0 53,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,638,431 2,124,381.04 1,902,000 1,942,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 200,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 200,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 16,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 41,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 241,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,288,292.65 8,082,154.54 8,898,640 9,340,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลสะพลี  
ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  
ประจําป  2565

0 0 0 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 15,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 15,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 10,000 -50 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 15,000 10,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของประชาชน

537.68 0 0 0 % 0

คาใชจายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาล

62,474 0 0 0 % 0

โครงการชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
ของประชาชน

0 633.44 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
และทางทะเลชวงเทศกาลสําคัญ

0 31,960.2 40,000 75 % 70,000

โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,720 0 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 72,731.68 32,593.64 80,000 120,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 0 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 70,000 -57.14 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,000 0 0 100 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 47,400 5,000 100 % 10,000
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วัสดุเครื่องดับเพลิง 5,756.6 0 60,000 -66.67 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 9,756.6 47,400 165,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 82,488.28 79,993.64 260,000 240,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 82,488.28 79,993.64 260,000 240,000
งานจราจร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดการจราจร 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000

รวมงานจราจร 0 0 0 30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 82,488.28 79,993.64 260,000 285,000
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 278,400 264,880 312,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 277,900 265,760 265,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 32,000 23,265 23,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 588,300 553,905 600,000 0
รวมงบบุคลากร 588,300 553,905 600,000 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 5,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 25,904 0 5,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 25,904 0 15,000 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 2,250 480 15,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 21,923 19,553 20,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 19,663.93 0 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 43,836.93 20,033 70,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 69,740.93 20,033 110,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 658,040.93 573,938 710,000 0
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 342,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 270,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564  14:39 หนา : 17/43



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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 637,920
รวมงบบุคลากร 0 0 0 637,920

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบางสน (คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู
เรียน)

10,750 10,750 10,750 -16 % 9,030

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบางสน (คาเครื่องแบบนักเรียน)

7,500 7,500 7,500 -16 % 6,300

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบางสน (คาจัดการเรียนการสอน)

27,200 42,500 42,500 -16 % 35,700
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบางสน (คาหนังสือเรียน)

5,000 5,000 5,000 -16 % 4,200

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบางสน (คาอาหารกลางวันนักเรียน)

78,400 122,500 122,500 -16 % 102,900

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบางสน (คาอุปกรณ์การเรียน)

5,000 5,000 5,000 -16 % 4,200

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานคอกมา 
(คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน)

7,740 6,450 7,740 0 % 7,740

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานคอกมา 
(คาเครื่องแบบนักเรียน)

5,400 4,500 5,400 0 % 5,400

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานคอกมา 
(คาจัดการเรียนการสอน)

27,200 25,500 30,600 0 % 30,600

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานคอกมา 
(คาหนังสือเรียน)

3,600 3,000 3,600 0 % 3,600
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานคอกมา 
(คาอาหารกลางวันนักเรียน)

78,400 73,500 88,200 0 % 88,200

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานคอกมา 
(คาอุปกรณ์การเรียน)

3,600 3,000 3,600 0 % 3,600

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 259,790 309,200 332,390 331,470
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 570,000

คาอาหารเสริม (นม) 436,339.2 309,413.52 500,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 436,339.2 309,413.52 500,000 620,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 696,129.2 618,613.52 832,390 971,470
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบานคอกมาตามโครงการ
สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน

263,360 239,960 264,000 3.03 % 272,000

อุดหนุนโรงเรียนบานดอนตะเคียนตาม
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน

558,860 518,100 584,000 0 % 584,000

รวมเงินอุดหนุน 822,220 758,060 848,000 856,000
รวมงบเงินอุดหนุน 822,220 758,060 848,000 856,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,518,349.2 1,376,673.52 1,680,390 2,465,390
รวมแผนงานการศึกษา 2,176,390.13 1,950,611.52 2,390,390 2,465,390

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

0 0 140,000 0 % 140,000

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการป้องกันและควบคุมการแพรระบาด
ของโรคติดตอ

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 220,000 210,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 22,500 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 22,500 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 22,500 260,000 370,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 22,500 260,000 370,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 0 22,500 260,000 370,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564  14:39 หนา : 22/43



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

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส ผูยากไรและ
ครอบครัวผูมีรายไดนอย

0 0 7,000 42.86 % 10,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คนพิการและผูป่วยที่
ยากไร

0 0 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 37,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 37,000 20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 37,000 20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 37,000 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 893,700 861,220 1,010,000 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 5,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 38,500 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 792,470 677,820 811,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 63,545 29,150 35,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,791,715 1,606,690 1,903,000 0
รวมงบบุคลากร 1,791,715 1,606,690 1,903,000 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 250,000 -100 % 0

คาเบี้ยประชุม 0 0 5,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

คาเชาบาน 49,500 60,000 60,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,267 8,016 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 59,767 68,016 340,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 749 10,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 40,848 4,400 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,680 900 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 46,528 6,049 50,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,244 13,726 15,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 82,988 59,055 100,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 71,652.08 140,000 140,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 7,500 2,174.1 5,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 18,490.6 20,370 50,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,270 6,450 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 212,144.68 241,775.1 330,000 0
รวมงบดําเนินงาน 318,439.68 315,840.1 720,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อโตะทํางานแบบผิวเคลือบ 
สําหรับงานธุรการกอชาง

0 0 4,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงานประมวล 

0 0 23,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

29,850 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 

21,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 51,750 0 27,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการติดตั้งกันสาดอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลบางสน

0 0 84,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 84,000 0
รวมงบลงทุน 51,750 0 111,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,161,904.68 1,922,530.1 2,734,000 0
งานไฟฟ้าและประปา
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางรางระบายน้ําพรอมบอพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเลียบสระน้ํา-ดอนหัน หมูที่ 
3

253,000 0 0 0 % 0

โครการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบนสวน-เขาดินสอ หมูที่ 6

0 0 474,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเจริญสุข หมูที่ 8

498,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางเขาลานกีฬาเทศบาลตําบลบางสน 
หมูที่ 3

0 132,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางเขาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบางสน หมูที่ 3

497,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาชัน ซอย 2 หมูที่ 2

498,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานเทิดไทองค์ราชันย์ หมูที่ 1

497,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานลาง หมูที่ 5

0 139,000 498,000 -100 % 0
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายประชาอุทิศ หมูที่ 4

0 580,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายประสานมิตร หมูที่ 4

490,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบสระน้ํา-ดอนหัน หมูที่ 3

0 495,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังโรงเรียนบานดอนตะเคียน หมู 1

497,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังโรงเรียนบานดอนตะเคียน หมูที่ 1 
- 2 

0 588,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนดินลูกรังสายเขา
ดินสอ-ประปาคอกมา หมูที่ 6

268,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนดินลูกรังสายบานนาง
บุญถัมท์ หมูที่ 2

125,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนดินลูกรังสายป่า
พรุ-คลองใหญ หมูที่ 6

150,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนลูกรังสายสมทรัพย์ 1 
หมูที่ 2

0 0 92,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายทาชัน 
ซอย 1 หมูที่ 2

128,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําพรอมบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนกฎี-ดอนแตง 
หมูที่ 5

129,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,030,000 1,934,000 1,064,000 0
รวมงบลงทุน 4,030,000 1,934,000 1,064,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 4,030,000 1,934,000 1,064,000 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 300,000 -96.67 % 10,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 50,000 -80 % 10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 350,000 20,000
รวมงบบุคลากร 0 0 350,000 20,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายในการจางเหมาบริการเก็บขนขยะ
มูลฝอย(พนักงานประจํารถขยะ) เทศบาล
ตําบลบางสน

0 72,000 407,613 5.98 % 432,000

คาธรรมเนียมการกําจัดขยะ ทิ้งขยะ 0 12,697.5 190,787 -31.86 % 130,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 84,697.5 598,400 582,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 0 490,000 100,000 -50 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 100,000 -70 % 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 490,000 210,000 130,000
รวมงบดําเนินงาน 0 574,697.5 808,400 712,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 574,697.5 1,158,400 732,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,191,904.68 4,431,227.6 4,956,400 732,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลตําบลบางสน

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่นและแผนชุมชน

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทําแผน
พัฒนาหมูบาน แผนพัฒนาทองถิ่น แผน
พัฒนาตําบลและแผนพัฒนาอําเภอ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาสัญจร 3,400 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาหมู
บาน แผนพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาตําบล
และแผนพัฒนาอําเภอ

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานจิตอาสา 
เราทําความดีดวยหัวใจ

0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของ
บทบาทสตรี

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 3,400 0 80,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 3,400 0 80,000 60,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมูที่ 3 ตาม
โครงการสนับสนุนการจัดงานวันฟักทอง 
อําเภอปะทิว ประจําป 2565

0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 3,400 0 80,000 110,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,400 0 80,000 110,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลตําบลบางสน 0 0 0 100 % 80,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 100,806 89,851 100,000 0 % 100,000

โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาในรายการตางๆ

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 100,806 89,851 110,000 190,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 1,780 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 1,780 0 10,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 102,586 89,851 120,000 210,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 102,586 89,851 120,000 210,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 43,610 61,435.65 50,000 0 % 50,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานเทศกาลวันลอยกระทง  
ประจําป  2565

0 0 0 100 % 90,000

โครงการจัดงานเทศกาลวันลอยกระทง 
ประจําป 2562

0 108,890 81,600 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 59,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 49,950 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา  
ประจําป  2565

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา 
ประจําป 2563

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดงานรดน้ําขอพรผูสูงอายุ
เทศกาลสงกรานต์  ประจําป  2565

0 0 0 100 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 153,060 170,325.65 141,600 220,000
รวมงบดําเนินงาน 153,060 170,325.65 141,600 220,000

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

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบานดอนตะเคียนตาม
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนัก
เรียน

40,000 40,000 40,000 0 % 40,000

อุดหนุนอําเภอปะทิวตามโครงการจัด
กิจกรรมงานพระราชพิธี  รัฐพิธี  พิธีการ
ตางๆ  วันสําคัญหรือดําเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของ
จังหวัดชุมพร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  
2565

0 0 0 100 % 40,000

อุดหนุนอําเภอปะทิวตามโครงการจัด
กิจกรรมงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธัการตางๆ 
วันสําคัญหรือดําเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลและการสั่งการของจังหวัดชุมพร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553

0 40,000 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอปะทิวตามโครงการจัด
กิจกรรมงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธัการตางๆ 
วันสําคัญหรือดําเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลและการสั่งการของจังหวัดชุมพร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

0 0 40,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

อุดหนุนอําเภอปะทิวตามโครงการจัด
กิจกรรมงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีการตางๆ 
วันสําคัญตามนโยบายรัฐบาลและการสั่ง
การของจังหวัดชุมพร ประจําปงบประมาณ 
2562

30,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 70,000 80,000 80,000 80,000
รวมงบเงินอุดหนุน 70,000 80,000 80,000 80,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 223,060 250,325.65 221,600 300,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานเทศกาลทองเที่ยวแหลงดู
เหยี่ยวอพยพเขาดินสอ

87,994 62,540 0 100 % 90,000

รวมค่าใช้สอย 87,994 62,540 0 90,000
รวมงบดําเนินงาน 87,994 62,540 0 90,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 87,994 62,540 0 90,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 413,640 402,716.65 341,600 600,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 1,050,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 950,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 45,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,087,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,087,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 200,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 0 100 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 290,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 120,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 20,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 310,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 650,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,737,000
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายในการจางเหมาบริการเป่าลางบอ
บาดาล

0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 390,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 530,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 800,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 100 % 350,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 1,150,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,780,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอร์จุมใตน้ํา 
(Submersible  Pump)  ขนาด  1.5  แรง

0 0 0 100 % 80,000

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอร์ไฟฟ้า
แบบหอยโขง  ขนาด  3  แรง

0 0 0 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 102,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน  คสล.  สายดอน
สะทอน 1  หมูที่  6

0 0 0 100 % 493,000

โครงการกอสรางถนน  คสล.  สายบานลาง  
ซอย 1  หมูที่  5

0 0 0 100 % 496,000

โครงการกอสรางถนน  คสล.  สาย
ยุทธศาสตร์  หมูที่ 6

0 0 0 100 % 355,000
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเจาะบอบาดาล (ประปาทวีทรัพย์)  
หมูที่  8

0 0 0 100 % 332,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 1,676,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 1,778,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 3,558,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 6,295,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายในการจางเหมาบริการเป่าลางบอ
บาดาล

0 0 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 70,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,732 18,795 30,000 -100 % 0
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วัสดุกอสราง 92,250.52 96,925.71 111,203 -100 % 0

วัสดุอื่น 388,979.25 454,039 455,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 487,961.77 569,759.71 596,203 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 759,815.19 789,279.88 850,000 -100 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 484,540.62 332,974.59 365,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,244,355.81 1,122,254.47 1,215,000 0
รวมงบดําเนินงาน 1,732,317.58 1,692,014.18 1,881,203 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

1.  จัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอร์จุมใตน้ํา 
(Submersible Pump) ขนาด 1.5 แรง 

19,800 0 0 0 % 0

4.  จัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอร์จุมใตน้ํา 
(Submersible Pump) ขนาด 1 แรง 

15,900 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุม-แช 
ขนาด 2 แรง

0 0 8,500 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอร์จุมใตน้ํา 
(Submersible Pump) ขนาด 1.0 แรง

0 0 16,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอร์จุมใตน้ํา 
(Submersible Pump) ขนาด 1.5 แรง

0 0 40,000 -100 % 0
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โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอร์ไฟฟ้า
แบบหอยโขง ขนาด 3 แรง

0 0 11,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 35,700 0 75,500 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางระบบประปาบาดาลบาน
แหลมยาง(ทวีทรัพย์) หมูที่ 8

0 398,000 0 0 % 0

โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 8 0 239,500 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 637,500 0 0
รวมงบลงทุน 35,700 637,500 75,500 0

รวมงานกิจการประปา 1,768,017.58 2,329,514.18 1,956,703 0
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,768,017.58 2,329,514.18 1,956,703 0

รวมทุกแผนงาน 25,278,572.54 23,860,367.08 26,735,000 27,375,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบางสน

อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,375,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 7,156,850 บาท
งบกลาง รวม 7,156,850 บาท

งบกลาง รวม 7,156,850 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 492,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินชําระหนี้เงินตนกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 
-สัญญาเลขที่   2057/36/2563  จํานวน     218,844.62  บาท
-สัญญาเลขที่   2074/53/2563  จํานวน     187,692.21  บาท
-สัญญาเลขที่   2094/73/2563  จํานวน      86,000.81   บาท
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริม
กิจการเทศบาล พ.ศ.2552

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 125,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชําระดอกเบี้ยเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล 
-สัญญาเลขที่   2057/36/2563  จํานวน     54,462.23   บาท
-สัญญาเลขที่   2074/53/2563  จํานวน     46,709.64   บาท
-สัญญาเลขที่   2094/73/2563  จํานวน     21,402.42  บาท
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริม
กิจการเทศบาล พ.ศ.2552
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อสงเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรารอยละหาของ
คาจางพรอมกับหักคาจางของพนักงานจางสงเปนเงินสมทบใน
อัตราเดียวกันดวย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อสงเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนกรณีลูกจางประสบ
อันตราย เจ็บป่วยหรือสูญหาย
- ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24
 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน
- ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และแกไขเพิ่มเติม

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
บางสน หนาที่ 74 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 730,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพแกคนพิการหรือทุพพลภาพ
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงิน
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบางสน หนาที่ 74 ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาสําหรับการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู
ป่วยเอดส์
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
บางสน หนาที่ 74 ลําดับที่ 3

เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุก
เฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม
และกรณีที่ไมสามารถคาดการณ์ไดลวงหนา โดยตั้งจายใหเพียง
พอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2560 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

รายจายตามขอผูกพัน

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญในอัตรา
รอยละ 5 ของเงินเดือน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาครองชีพผูรับ
บํานาญของขาราชการทองถิ่น พ.ศ. 2522 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 491,250 บาท

- เพื่อจายเปนบําเหน็จ/บํานาญและเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
ปกติ รอยละ 25 ของเงินเดือนและบําเหน็จดํารงชีพ 
- ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบางสน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
บางสน 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่
แกไขเพิ่มเติม
-ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นดําเดําเนิน
งานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ.2561

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาทําศพพนักงานงานเทศบาล ที่เสียชีวิตในระหวาง
ปฏิบัติหนาที่
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ.2559

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาทําศพพนักงานจางที่เสียชีวิตในระหวางปฏิบัติ
หนาที่
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ.2559
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,157,760 บาท

งบบุคลากร รวม 6,079,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
(1) เงินเดือนของนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 27,600
 บาท จํานวน 12 เดือน 
(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี รวม 2 อัตราในอัตราเดือน
ละ 15,180 บาท จํานวน 12 เดือน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบ แทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศ มนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุ การนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศ มนตรีและการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตางๆที่
เกี่ยวของ

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนตอบแทนประจําตําแหนงของนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี
(1) เงินตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
(2) เงินตอบแทนรองนายกเทศมนตรี รวม 2 อัตราในอัตราเดือน
ละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบ แทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายก เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตางๆที่
เกี่ยวของ
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรอง
นายกทศมนตรี
(1) เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
(2) เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี รวม 2 อัตราใน
อัตราเดือนละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวของ

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี 
(1) คาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน 
(2) คาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ  6,900 บาท จํานวน 12 เดือน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบ แทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายก เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตางๆที่
เกี่ยวของ
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภา รอง
ประธานสภา 
(1) คาตอบแทนของประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตราใน
อัตราเดือนละ 15,180  บาท จํานวน 12 เดือน 
(2) คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล  จํานวน 1 อัตราใน
อัตราเดือนละ 12,420 บาท จํานวน 12 เดือน 
(3) คาตอบแทนของคณะสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10
 อัตรา ในอัตราเดือนละ  9,660  บาท  จํานวน 12 เดือน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตางๆที่
เกี่ยวของ

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,455,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,800,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล สํานักปลัด
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564 -
 2566
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (คาตอบ
แทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง) ใหแกปลัด
เทศบาล  เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือนและ
นิติกร 4,500 บาท จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564 -
 2566
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัด
-ปลัดเทศบาล         ระดับกลาง   จํานวน  7,000  บาท
-หัวหนาสํานักปลัด   ระดับตน      จํานวน  3,500  บาท
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564 -
 2566
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,400,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาจางใหพนักงานจางตามภารกิจและให
พนักงานจางทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564 -
 2566
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล

วันที่พิมพ์ : 30/9/2564  11:34:32 หนา : 8/72



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 85,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ 
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564 -
 2566
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล

งบดําเนินงาน รวม 1,058,120 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น คา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหดําเนิน
การเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาตอบ
แทนเจาหนา ที่ผูปฏิบัติงานเลือกตั้งของ อปท. คาตอบ แทนคณะ
กรรมการตางๆที่ไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมายจากเทศบาล
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครองทองถิ่นอาจ
จายได พ.ศ.2559
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบ แทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สํานัก งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน
หรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน
และไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิก
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล ผูไดรับบํานาญปกติฯ ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวง
มหาด ไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยว
ของ

ค่าใช้สอย รวม 395,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาซักฟอก  คาถายเอกสาร เขา
เลม หนังสือ  คาติดตั้งไฟฟ่า  คาใชจายในการดําเนินคดี  คาขน
สง  ขนยาย  คาจางเหมาบริการตางๆ  คาใชจายในการรังวัดสอบ
เขตที่สาธารณะ  คาจางเหมาแรงงานดูแลสถานที่และอํานวยความ
สะดวกแกประชาชน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  คาเชา
เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการรับรองในการตอนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจายเปน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
คาของขวัญ คาพิมพ์เอกสาร และคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการดวย คาใชจายอื่นซึ่งจําเปนตองจาย
เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล หรือ
คณะบุคคลที่มานิเทศตรวจเยี่ยมหรือเยี่ยมชมหรือดูงานและเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ทัศนศึกษา ฯลฯ เชน คาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใช
ในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยว
กับการเลี้ยงรับรอง
ในการประชุม ขอ 12 ทั้งนี้ใหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่น ๆ และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งเขารวมประชุม 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทอง
ถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
ตามกฎหมาย เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชใน
การ เลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับ
การเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายคาชดใชเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในดําเนินการเลือกตั้งองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น  เชน  คาป้ายไวนิล  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวัน คาสมนาคุณวิทยกรฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหแกคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
และในการเดินทางไปราชการหรือกรณีมีการสั่งใชบุคคลภายนอก
ปฏิบัติราชการใหกับ อปท. เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบล
บางสน

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครง การพัฒนาศักยภาพ
สําหรับผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง เชน คาป้าย คาจัดทําคูมือ คาวัสดุ
อุปกรณ์ในการอบรม คาอาหาร เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทย
กร ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 95
 ลําดับที่ 9
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ประเภท
ตางๆ ของสํานักปลัดใหมีสภาพกลับมาใชงานไดตามปกติ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

ค่าวัสดุ รวม 306,120 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  เชน แฟ้มกระดาษ  ปากกา แผง
ปิดประกาศ  พระ บรมฉายาลักษณ์  ธงชาติ  มูลี่  ตูยา แผน
ป้าย  มานปรับแสง  หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น น้ําดื่ม
บริการประชาชน  พวงหรีด พวงมาลา  พานพุม  กรวย
ดอกไม  แผงกั้นหอง  สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ  หลอดไฟ  ปลั๊กไฟฟ้า  สาย
ไฟ  แผงวงจร  ลําโพง  โทรโขง  ไมชักฟิวส์  ฟิวส์ ไมค์ลอยพรอม
เครื่องสงสัญญาณ  เบรคเกอร์ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 11,120 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงาน
ครัว  เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า  หมอ
ไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า  ผงซักฟอก  สบู  ถังขยะ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปก ครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุกอสราง เชน ปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสม
เสร็จ ทอน้ํา ทอประปา กระเบื้อง ดิน หิน ทราย เหล็ก โถ
สวม อางลางมือ นั่งราน ไมตางๆ  คอน ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน ยางรถ
ยนต์ ฟิลม์กรองแสง เบาะรถ เครื่อง
ยนต์(อะไหล) เบรก คลัช แบตเตอรี่ กันชน ไฟสัญญาณ สาย
ไฮโดรลิค ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน แกสหุงตม น้ํามัน
เชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล จารบี น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร  เชน สปริงเกลอร์ จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระ ทะ คราดซี่พรวนดิน ระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส อวน   สารเคมีป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์  ปุย  วัสดุเพาะ
ชํา  เอ็นตัดหญา  อาหารสัตว์ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายประชา
สัมพันธ์ ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ภาพถายดางเทียม เอกสาร
เผยแพรผลดําเนินการ เมมโมรีการ์ด ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน เมาส์ อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล เครื่องกระจายสัญญาณ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
 ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรี่ชิป เชน RAM คัตซีทฟีดเตอร์ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 227,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าอาคารสํานักงานเทศบาล ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติเขาดินสอและที่สาธารณะหรืออาคารที่อยูในความรับผิด
ชอบของเทศบาล 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท์ โทรสาร ที่ใชในสํานักงาน
เทศบาลรวมถึงคาใชจายเพื่อใหมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน การเชาเครื่อง คาเชาเลข
หมายโทรศัพท์ คาบํารุงคูสาย โทรศัพท์ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย์ คาฝากสง คาโทรเลข คา
ธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลคทรอนิคในกิจการของ
เทศบาลตําบลบางสน ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทร คมนาคม เชน  คาใชจาย
เกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต คาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี 
คาเชาชองสัญญานดาวเทียม รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการดังกลาวที่เกี่ยวกับการใชบริการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดูแลเวปไซต์ คาระบบโฮสติ้ง ระบบ
คลาวด์ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวที่เกี่ยวกับ
การใชบริการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาใชจายในการวิจัยเชิงสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับ
บริการของเทศบาลตําบลบางสน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางวิจัยเชิงสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู
รับบริการของเทศบาลตําบลบางสน
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นฯ  พ.ศ.  2561-2565  หนาที่  95
  ลําดับที่  5

งานบริหารงานคลัง รวม 1,942,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,602,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,602,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,050,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล ของกองคลัง
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564 -
 2566
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนใหแก
พนักงานเทศบาลของกองคลัง 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564 -
 2566
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542
 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับบริหารงานบุคคล 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1
 อัตรา อัตราละ 3,500 บาทตอเดือน
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564 -
 2566
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542
 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับบริหารงานบุคคล 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 470,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางใหพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป กองคลัง
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564 -
 2566
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564 -
 2566
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล 
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งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น คา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหดําเนิน
การเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาตอบ
แทนคณะกรรมการตางๆที่ไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมายจาก
เทศบาล
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครองทองถิ่นอาจ
จายได พ.ศ.2559 
- เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6
 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ

คาเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรม
การหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเทศบาล
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองทองถิ่น พ.ศ
. 2559
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คาเชาบาน จํานวน 45,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ของกองคลัง ที่มี
สิทธิเบิก
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือ
หนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงาน
เทศบาลกองคลัง ที่มีสิทธิไดตามระเบียบฯหรือหนังสือสั่งการตางๆ
ที่เกี่ยวของ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตางๆคาซัก
ฟอก  คาถายเอกสาร  เขาเลมหนังสือ  คาใชจายในการดําเนิน
คดี  คาขนสง  ขนยาย  คาจางเหมาบริการตางๆ  คาเชาเครื่อง
ถายเอกสาร ฯลฯ  
-เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ  คาใชสอย  
คาวัสดุ  และคาสารธารณูปโภคที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

วันที่พิมพ์ : 30/9/2564  11:34:32 หนา : 21/72



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใหแกพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของกองคลัง ในการเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คา
เบี้ยเลี้ยง เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักคาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทาง ดวนพิเศษ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ประเภท
ตาง ๆ ของกองคลัง เชน เครื่องคอมพิวเตอร์  รถจักรยานยนต์
เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน แบบพิมพ์ เครื่องเขียน สมุด
บัญชี สมุดทะเบียน หนังสือ เครื่องคิดเลข เกาอี้
พลาสติก ตรา ยาง ที่ถูพื้น สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟ โคมไฟ สาย
ไฟ ปลั้กไฟ เครื่องสง สัญญาณ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงาน
ครัว เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอ
ไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา ทรัพย์สินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน อาทิ
เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล จารบี ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน  อุปกรณ์บันทึกขอมูล หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรอง
แสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป  
 เชน RAM คัตซีทฟีดเตอร์ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายคาไปรษณีย์ คาฝากสง คาโทรเลข คา
ธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
ในกิจการของเทศบาลตําบลบางสน ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 241,000 บาท
งบบุคลากร รวม 200,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 200,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตําแหนง  นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน  
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564 -
 2566
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล
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งบดําเนินงาน รวม 41,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 16,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิก
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตางๆที่เกี่ยวของ  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล ผูไดรับบํานาญปกติฯ ที่มีสิทธิได
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนหรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ

วันที่พิมพ์ : 30/9/2564  11:34:32 หนา : 25/72



ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายใหไดมาซึ่งบริการจางเหมาบริการ
ตางๆ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ประเภท
ตางๆใหมีสภาพกลับมาใชงานไดตามปกติ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน แบบพิมพ์ เครื่อง
เขียน หนังสือ แผนป้าย สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงาน
ครัว เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระทะไฟฟ้า 
หมอไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน เมาส์
อุปกรณ์บันทึกขอมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม
ไดร์ฟ แผนกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เชน RAM 
คัตซีทฟีดเตอร์ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 15,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลสะพลี  ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  ประจําปี  2565

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลสะพลีตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลิอประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565  สําหรับจายเปนคาใชจายของศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559และที่แกไขเพิ่มเติม
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น แกผูที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
- คาป่วยการ อปพร.
- เงินรางวัล
- เงินทําขวัญฝ่าอันตราย เปนครั้งคราว ฯลฯ
- ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงาน
ในที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการหรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด  หรือกะของตน
และใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภา
ตําบลและองค์การบริหารสวนตําบลดวย 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลชวงเทศกาล
สําคัญ

จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสําหรับเทศกาลปี
ใหม สงกรานต์หรือเทศกาลสําคัญอื่นๆโดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม คาประชา
สัมพันธ์ คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาจางเหมาบริการและคา
ใชจาย อื่นๆที่จําเปน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561- 2565 หนาที่ 63
  ลําดับที่ 1)

โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เชน คาป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ์และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561- 2565  หนาที่ 64
 ลําดับที่ 5)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ประเภท
ตางๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางในการชวยเหลือผูประสบภัย เชน ไม
ตาง ๆ 
กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู ตะขอ ปูนซีเมนต์ ฝาผนัง ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงเชน ยางรถ
ยนต์  เบรก ชุดเกียร์ เครื่องยนต์ (อะไหล) แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงตม น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายตาง ๆ ถุงเทา/ถุงมือ รองเทา 
เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เสื้อสะทอนแสง เสื้อชูชีพ เสื้อคลุมดับ
เพลิง ชุด อปพร. ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิงเชน วาล์วน้ําดับเพลิง(เชื่อม
กับรถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟ
ป่า (เชน สายฉีด,ถัง,ไมตบไฟ) ถังดับเพลิง 
ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

งานจราจร รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร
ที่ประชาชนไดรับประโยชน์โดยตรง  
เชน  การทาสีตีเสน  สัญญาณไฟจราจร  สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ  ป้ายจราจร  
กระจกโคง  กระบองไฟจราจร  
กรวยจราจร  แผงกั้นจราจร  เสื้อจราจร  
แผงพลาสติกใสน้ํา  เปนตน
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่  มท  0805.2/ว3892  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นฯ  
(พ.ศ.  2561-2565)  หนาที่  64  ลําดับที่  6
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุจราจรประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ 
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
อาทิเชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร
แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทนแบริเออร์ (แบบพลาสติก และแบบ
คอนกรีต) สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,465,390 บาท

งบบุคลากร รวม 637,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 637,920 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 342,920 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564 -
 2566
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542
 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับบริหารงานบุคคล
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานครูเทศบาล
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564 -
 2566
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 270,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางใหพนักงานจางตามภารกิจ และใหพนักงาน
จางทั่วไป  ผูดูแลเด็ก
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564 -
 2566
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564 -
 2566
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล
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งบดําเนินงาน รวม 971,470 บาท
ค่าใช้สอย รวม 331,470 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหแก พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจางในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  คาเชาที่พักคาบริการจอดรถ ณ  ทา
อากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบางสน (คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน)

จํานวน 9,030 บาท

เพื่อจายเบิกหักผลักสงใหศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบาง
สน เปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน อัตราคนละ 430  บาท
ตอปี  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3924
 ลงวันที่ 8 ก.ค. 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0816.2/ว4110
 ลงวันที่ 14 ก.ค. 2563
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.  2561 -2565 หนาที่ 67
 ลําดับที่ 12
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบางสน (คาเครื่องแบบนักเรียน)

จํานวน 6,300 บาท

เพื่อจายเบิกหักผลักสงใหศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบาง
สน เปนคาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาทตอปี 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3924
 ลงวันที่ 8 ก.ค. 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0816.2/ว4110
 ลงวันที่ 14 ก.ค.2563
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 67
 ลําดับที่ 11

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบางสน (คาจัดการเรียนการสอน)

จํานวน 35,700 บาท

เพื่อจายเบิกหักผลักสงใหศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบาง
สน เปนคาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย อัตราคน
ละ 1,700 บาทตอปี 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3924
 ลงวันที่ 8 ก.ค. 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0816.2/ว4110
 ลงวันที่ 14 ก.ค. 2563
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561 -2565 หนาที่ 65
 ลําดับที่ 2
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบางสน (คาหนังสือเรียน)

จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจายเบิกหักผลักสงใหศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบาง
สน  เปนคาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาทตอปี 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3924
 ลงวันที่ 8 ก.ค. 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0816.2/ว4110
  ลงวันที่ 14 ก.ค. 2563
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.  2561-2565  หนาที่ 65
 ลําดับที่  2

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบางสน (คาอาหารกลางวันนักเรียน)

จํานวน 102,900 บาท

เพื่อจายเบิกหักผลักสงใหศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบาง
สน เปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย อัตราคนละ  20
  บาทตอวัน จํานวน 245 วัน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3924
 ลงวันที่ 8 ก.ค. 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0816.2/ว4110
 ลงวันที1่4 ก.ค. 2563
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.  2561 -2565 หนาที่ 65
 ลําดับที่ 3
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบางสน (คาอุปกรณ์การเรียน)

จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจายเบิกหักผลักสงใหศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบาง
สน  เปนคาอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาทตอปี 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3924
 ลงวันที่ 8 ก.ค. 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0816.2/ว4110
 ลงวันที1่4 ก.ค.2563
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.  2561 -2565 หนาที่ 67
 ลําดับที่ 10

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบานคอกมา (คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน)

จํานวน 7,740 บาท

เพื่อจายเบิกหักผลักสงใหศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานคอกมา  เปนคา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  อัตราคนละ 430 บาทตอปี  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3924
 ลงวันที่ 8 ก.ค. 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0816.2/ว4110
 ลงวันที1่4 ก.ค. 2563
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561 -2565 หนาที่ 67
 ลําดับที่ 12
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบานคอกมา (คาเครื่องแบบนักเรียน)

จํานวน 5,400 บาท

เพื่อจายเบิกหักผลักสงใหศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานคอกมา เปนคา
เครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาทตอปี 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3924
 ลงวันที่ 8 ก.ค. 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0816.2/ว4110
 ลงวันที่ 14 ก.ค. 2563
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.  2561 -2565 หนาที่ 67
 ลําดับที่ 11

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบานคอกมา (คาจัดการเรียนการสอน)

จํานวน 30,600 บาท

เพื่อจายเบิกหักผลักสงใหศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานคอกมา  เปนคา
จัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาทตอปี 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3924
 ลงวันที่ 8 ก.ค. 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0816.2/ว4110
 ลงวันที่ 14 ก.ค. 2563
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.  2561 -2565 หนาที่ 65
 ลําดับที่ 2
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบานคอกมา (คาหนังสือเรียน)

จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจายเบิกหักผลักสงใหศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานคอกมา เปนคา
หนังสือเรียน  อัตราคนละ  200  บาทตอปี 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3924
 ลงวันที่ 8 ก.ค. 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0816.2/ว4110
  ลงวันที่  14  ก.ค.  2563
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ  พ.ศ.  2561-2565  หนาที่  67
 ลําดับที่  9

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบานคอกมา (คาอาหารกลางวันนักเรียน)

จํานวน 88,200 บาท

เพื่อจายเบิกหักผลักสงใหศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานคอกมา  เปนคา
อาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย อัตราคนละ 20 บาทตอ
วัน จํานวน 245 วัน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3924
 ลงวันที่ 8 ก.ค. 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0816.2/ว4110
 ลงวันที1่4 ก.ค. 2563
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.  2561 -2565 หนาที่ 65
 ลําดับที่  3
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบานคอกมา (คาอุปกรณ์การเรียน)

จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจายเบิกหักผลักสงใหศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานคอกมา  เปนคา
หนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาทตอปี
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3924
 ลงวันที่ 8 ก.ค. 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0816.2/ว4110
 ลงวันที่ 14 ก.ค. 2563
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.  2561 -2565 หนาที่ 67
 ลําดับที่ 9

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์ สินครุภัณฑ์ประเภท
ตางๆ ใหมีสภาพกลับมาใชงานไดตามปกติ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 620,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานัก
งาน เชน  กระดาษ  ปากกา  แฟ้ม  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไมชักฟิวส์ ไมค์ลอยพรอมเครื่องสง สัญญาณ ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 570,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางสนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาน
คอกมา จํานวน 260 วันและสําหรับเด็กอนุบาลและนักเรียน ป.1
-ป.6 โรงเรียนบานคอกมาและโรงเรียนบานดอน
ตะเคียน จํานวน 260 วัน  จํานวน  550,000  บาท
-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงาน
ครัว  เชน  หมอ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  กรอบ
รูป  มีด  ถัง  ถาด  แกวน้ํา  จานรอง  ถวยชาม  ชอน
สอม  กระจกเงา  โองน้ํา  ที่นอน มุงครอบ กระโถน  เตา
ไฟฟ้า  เตาน้ํามัน  เตารีด  เครื่องบดอาหาร  เครื่องตีไข
ไฟฟ้า  เครื่องปิ้งขนมปัง  กระทะไฟฟ้า  หมอไฟฟ้า  รวมถึงหมอ
หุงขาวไฟฟ้า  ผงซักฟอก  สบู ถังขยะ แป้งทาตัว ฯลฯ
   จํานวน 20,000  บาท 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ กระเบื้อง อางลาง
หนา อางลางมือ ทอ ทอประปา ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน  อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮาร์ด ดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผนกรองแสง เมาส์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่
ซิป  เชน RAM คัตซีทฟีดเตอร์ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทร คมนาคม เชน คาใชจาย
เกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต คาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คา
เชาชองสัญญานดาวเทียม รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ดังกลาวที่เกี่ยวกับการใชบริการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุน รวม 856,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 856,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบานคอกมาตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
นักเรียน

จํานวน 272,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวันเด็ก
อนุบาล เด็กนักเรียน ป.1-ป.6 ของโรงเรียนบานคอกมา อัตรามื้อ
ละ 20  บาทตอคนตอวัน  จํานวน 200 วัน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.8/ว4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561-2565 หนา 66 ลําดับ
ที่ 8)
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อุดหนุนโรงเรียนบานดอนตะเคียนตามโครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน

จํานวน 584,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา อาหารกลางวันเด็ก
อนุบาล เด็กนักเรียน ป.1-ป.6 ของโรงเรียนบานดอน
ตะเคียน อัตรามื้อละ 20 บาทตอคนตอวัน จํานวน 200 วัน
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.8/ว4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561-2565 หนา 66 ลําดับ
ที่ 7)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 370,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น เชน คาป่วย
การ คาชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปในการฝึกอบรมเพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง ไดแก อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองค์กร
ปกครอง สวนทองถิ่นหรือพื้นที่ใกลเคียงที่ไดรับคําสั่งชวยสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู
บริหารทองถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ
.2562 จํานวน 2 คน คนละ 5,000 บาทตอเดือน 
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ  สํารวจสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจา
ของและไมมีเจา ของ โดยใหทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง (ครั้งแรก
ภายในเดือนธันวาคมและครั้งที่ 2 ภาย ในเดือนมิถุนายน) ใน
อัตราตัวละ 6 บาท/ปี  (ตัวละ 3 บาท/ครั้ง) พรอมบันทึกขอมูลใน
ระบบ www.thairables.net.trn เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอด ภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระราชปณิธาน
ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนาวรขัตติย
ราชนารี 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0801.05
/ว0944 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 08010.5/729 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่ว
ไปดานสาธารณสุขขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ขอ3 เงินอุด
หนุนสําหรับขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา
ลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวัน
ที่ 10 ก.ค. 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่ม
เติม 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นฯพ.ศ.2561 -2565 หนาที่ 70
 ลําดับที่ 1
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ ใหมีความ
เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ หมูบานละ 20,000
  บาท จํานวน 7  หมูบาน โดยแตละหมูบานเลือกทําอยางนอย 3
 โครงการตามหนังสือ กถ ที่  มท  0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 ก.ค
. 2561โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดาน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 2 เงินอุดหนุน
สําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 70 ลําดับ
ที่ 4
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด โดยมีคาใชจายประกอบดวย การใชและการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสาร คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการ
ฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม คาของสมนาคุณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้าย
โครงการ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการฝึกอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯพ.ศ.2561-2565 หนา 73 ลําดับ
ที่ 14)

โครงการป้องกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครง การป้องกันและควบ
คุมการแพรระบาดของโรคติดตอ  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาวัสดุอุปกรณ์ คาตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ที่ใชใน
โครงการ คาประกาศนียบัตร คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คา
กระเปาหรือสิ่งที่ใชในการบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม คาของสมนาคุณ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ์ และคาใชจายอื่นๆในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561 - 2565 หนา70
  ลําดับที่ 2)
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบาของเทศบาล  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0801.05/ว0944 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 08010.5/729 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดาน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 3 เงินอุดหนุน
สําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก ไข
เพิ่มเติม 
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561 - 2565 หนา 70
  ลําดับที่ 1)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินวัสดุครุภัณฑ์
ประเภทตาง ๆ ใหมีสภาพสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่อง
พนสารเคมี เครื่องพนหมอกควัน ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอ
ลื่น น้ํามันกาด ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบา ชุดป้องกัน หนากาก
อนามัย แอลกอฮอล์ น้ํายาฆาเชื้อ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องพนสาร
เคมี ถุงมือยาง ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส 
ผูยากไรและครอบครัวผูมีรายไดนอย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ์  คาถุงยังชีพ  คายานพาหนะ  เงิน
สงเคราะห์  คาวัสดุและคาแรงงานซอมแซมที่อยูอาศัยและคาใช
จายอื่นที่จําเปน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2560 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่)  พ.ศ.2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.  2561-2565 หนาที่ 76
  ลําดับที่  9
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คน
พิการและผูป่วยที่ยากไร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาวัสดุอุปกรณ์  คาถุงยังชีพ  คายานพาหนะ  เงิน
สงเคราะห์  คาวัสดุและคาแรงงานซอมแซมที่อยูอาศัยและคาใช
จายอื่นที่จําเปน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่)  พ.ศ. 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นฯ  พ.ศ.  2561-2565 หนาที่ 76
 ลําดับที่ 10

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 732,000 บาท

งบบุคลากร รวม 20,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางใหพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป สําหรับพนักงานขับรถขยะและพนักงานเก็บขนขยะ  
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564 -
 2566
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป สําหรับพนักงานขับรถขยะและ
พนักงานเก็บขนขยะ
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564 -
 2566
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล

งบดําเนินงาน รวม 712,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 582,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายในการจางเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย(พนักงานประจํา
รถขยะ) เทศบาลตําบลบางสน

จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย (พนักงาน
ประจํารถขยะ) โดยจายเปนคาจางเพื่อใหไดแรงงานเก็บขน
ขยะ  จํานวน 3 คนไดแกพนักงานขับรถขยะ  จํานวน 1 คนและ
พนักงานเก็บขนขยะ  จํานวน 2 คน  รายละเอียดตามที่เทศบาล
ตําบลบางสนกําหนด  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 90
 ลําดับที่ 3

คาธรรมเนียมการกําจัดขยะ ทิ้งขยะ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคากําจัดขยะ  คาสถานที่ทิ้งขยะ  ตามที่เทศบาลเมือง
ชุมพรเปนผูเรียกเก็บ  จากการเขาไปใชบริการของเทศบาลตําบล
บางสน  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 90
 ลําดับที่ 2
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  เชน รถยนต์บรรทุกขยะ ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถังขยะชุมชน ถัง
ขยะติดเชื้อ ถังขยะอันตราย ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน  แบตเตอรี่  ยางรถยนต์  รถจักรยานยนต์  กรวย
จราจร  สัญญาณไฟ  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์  ล็อคคลัตช์ ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันบนซิน  น้ํามันเครื่อง  จารบี แกสหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันกาด ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน  หนากาก
อนามัย  หนากาก ยาป้องกันสารเคมี  น้ํายาฆา
เชื้อ  ยา  เวชภัณฑ์  ชุดป้องกัน น้ํายากําจัดกลิ่น แอลกอฮอล์ลาง
มือ  ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายทุกชนิด  สําหรับงานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกุล  เชน  เสื้อ  กางเกง  หมวก  รองเทา  ถุง
เทา  ถุงมือ  ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือ สถ.ที่มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบล
บางสน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลบางสน เชน คาป้ายโครงการ คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 78
 ลําดับที่ 3)
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โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 78
 ลําดับที่ 3)

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน แผนพัฒนาทองถิ่น 
แผนพัฒนาตําบลและแผนพัฒนาอําเภอ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบาน  แผนพัฒนาทองถิ่น  แผนพัฒนาตําบลและ
แผนพัฒนาอําเภอ เชน คาป้าย คาถายเอกสาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16(1) การจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่นของตนเอง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561 - 2565 หนา 98
 ลําดับที่ 2)
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โครงการสนับสนุนการดําเนินงานจิตอาสา เราทําความดีดวยหัวใจ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ เชน เก็บขยะ  รณรงค์รักษาความสะอาดภายใน
ชุมชน  พัฒนาแหลงทองเที่ยว ฯลฯ โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาป้ายกิจกรรม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561 - 2565 หนา 85
 ลําดับที่ 3)

โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของบทบาทสตรี จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรม  การจัดการประชุมของ
กลุมสตรีเทศบาลตําบลบางสนและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย คาป้าย คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตกแตงสถานที่ คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 79
 ลําดับที่ 4)

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมูที่ 3 ตามโครงการสนับสนุนการจัด
งานวันฟักทอง อําเภอปะทิว ประจําปี 2565

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดงานวัน
ฟักทอง อําเภอปะทิว ประจําปี 2565 ของคณะกรรมการหมู
บาน หมูที่ 3 บานเกาะเสม็ด 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2549
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
บางสน หนาที่  ลําดับที่ 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 210,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลตําบลบางสน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดเตรียมสถานที่  คาป้ายประชา
สัมพันธ์ คาชุดกีฬา คาตอบแทนกรรมการ เงินรางวัล ของ
รางวัล คาอาหาร น้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์การแขงขัน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561- 2565 หนา 84 ลําดับ
ที่ 8)

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวยคาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ์ คาจาง
เหมาบริการ คาอาหาร เครื่องดื่ม คาของรางวัล ของที่ระลึก คา
ป้ายประชา สัมพันธ์ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561 - 2565 หนา 93
 ลําดับที่ 12)
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โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาในรายการตางๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาในรายการตางๆ  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาชุดกีฬา คา
วัสดุอุปกรณ์ฝึกซอมและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององอค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561- 2565 หนา 84
 ลําดับที่ 9)

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

เพื่อจายเปนคาวัสดุทุกชนิด  เชน ลูกฟุตบอล  ลูกฟุตซอล  ลูก
ตะกรอ  ลูกวอลเลย์บอล  ตาขายตะกรอ  ตาขาย
วอลเลย์บอล  ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดงานพระราชพิธี รัฐ
พิธี พิธีการ พิธีทางศาสนาในวันสําคัญของชาติ วันสําคัญ
ตางๆ กิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
การเตรียมความพรอมในการรับ-สงเสด็จฯ งานพิธีตางๆ เชน วัน
เฉลิมพระชนม พรรษาของพระบรมวงศ์สานุวงศ์ทุกพระองค์ วัน
คลายวันสวรรคตฯ การจัดซุม การประดับตบแตงธงชาติ ธงตรา
สัญลักษณ์ประจําพระองค์ คาจัดซื้อ/จัดจาง พระบรมฉายา
ลักษณ์ พระบรมสาทิศลักษณ์ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานเทศกาลวันลอยกระทง  ประจําปี  2565 จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดงานเทศกาลวันลอย
กระทง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธ์ คา
เชาเครื่องเสียงพรอมเวที คาตกแตงสถานที่ คาเชา
เต็นท์ โตะ เกาอี้ คาตอบแทนกรรมการ เงินรางวัล ของรางวัล คา
ประชาสัมพันธ์ คาจางเหมาวงดนตรีและคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 91
 ลําดับที่  2)

โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา  ประจําปี  2565 จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานประกอบดวย  คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาวัสดุอุปกรณ์และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561- 2565  หนา 91
 ลําดับที่ 3)
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โครงการจัดงานรดน้ําขอพรผูสูงอายุเทศกาลสงกรานต์  ประจําปี  
2565

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดงานรดน้ําขอพรผูสูง
อายุเทศกาลสงกรานต์ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจาง
เหมาบริการคาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุอุปกรณ์ คา
อาหาร เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาเชาเครื่องเสียงพรอมเวที คา
ตกแตงสถานที่ คาเชาเต็นท์ โตะ เกาอี้และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561 - 2565 หนา 93
  ลําดับที่ 11)

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบานดอนตะเคียนตามโครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมนักเรียน

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานดอนตะเคียนตามโครงการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561 - 2565 หนา 91
 ลําดับที่  4)
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อุดหนุนอําเภอปะทิวตามโครงการจัดกิจกรรมงานพระราชพิธี  รัฐพิธี 
 พิธีการตางๆ  วันสําคัญหรือดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการ
สั่งการของจังหวัดชุมพร  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอําเภอปะทิวตามโครงการจัดกิจกรรม
พระราชพิธี รัฐพิธี พิธีการตางๆ วันสําคัญหรือดําเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของจังหวัดชุมพร  ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.  2565
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563)
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561-2565 หนา 92 ลําดับ
ที่ 8)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานเทศกาลทองเที่ยวแหลงดูเหยี่ยวอพยพเขาดินสอ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานเทศกาลทอง
เที่ยวแหลงดูเหยี่ยวอพยพเขาดินสอ  เปนคาใชจายเกี่ยวกับ  คา
ป้ายประชาสัมพันธ์ คาเชาเครื่องเสียงพรอมเวที คาตกแตงสถาน
ที่ คาเชาเต็นท์ โตะ เกาอี้   คาตอบแทนกรรมการ  เงิน
รางวัล  ของรางวัล 
 คาใชจายอื่นๆ  ที่จําเปน  ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561 - 2565  หนา  83
  ลําดับที่  1)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,737,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,087,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,087,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,050,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดกองชางและรวม
ตลอดถึงเงินที่กําหนดใหจายในลักษณะเงินเดือน/หรือเงินเพิ่มอื่น
ที่จายควบกับเงินเดือน 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-
2566
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับบริหารงานบุคคล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  เดือน
ละ  3,500  บาท  
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564-
 2566
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับบริหารงานบุคคล
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 950,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางใหพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป สังัดกองชาง
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564 -
 2566
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับบริหารงานบุคคล

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป สังกัดกองชาง
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี ประจําปีงบประมาณ 2564 -
 2566
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับบริหารงานบุคคล
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งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 290,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์
แก อปท. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานจางทองถิ่น ลูกจางและ
พนักงานจางของเทศบาล คาตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิไดตาม
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของ คาตอบแทนกรรมการตรวจรับ
พัสดุ กรรมการกําหนดราคากลาง ผูควบคุมงาน ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครองทองถิ่นอาจจายได พ.ศ
. 2559
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ
เทศบาล พ.ศ.2558

คาเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ  คณะอนุกรรม
การ  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเทศบาล
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองค์การบริหาร
สวนตําบลดวย -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล สังกัดกองชางที่มี
สิทธิเบิก
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และทแกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขา ราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตางๆ
ที่เกี่ยวของ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติ ฯ ที่มีสิทธิ
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/
ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิก
เงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาซักฟอก  คาถายเอกสาร  เขาเลม
หนังสือ  คาติดตั้งไฟฟ้า  คาใชจายในการดําเนินคดี  คาขน
สง  ขนยาย  คาจางเหมาบริการตางๆ  คาใชจายในการรังวัดสอบ
เขตที่สาธารณะ  คาติดตั้งประปา  คาติดตั้งโทรศัพท์  คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ  คาเชาเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาลง
ทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ประเภท
ตาง ๆของกองชางใหมีสภาพกลับมาใชงานไดตามปกติ เชน รถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ รถกระเชาไฟฟ้า เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร แผนที่ดาวเทียม ภาพถายทางอากาศ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟ ปลั๊กไฟ
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไมชักฟิวส์ ไมค์ลอยพรอมเครื่องสง
สัญญาณ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงาน
ครัว เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุกอสราง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุกอสราง เชน เหล็ก ปูนซีเมนต์ ยางมะตอย
สําเร็จรูป ปูนซีเมนต์สําเร็จรูป ยางมะตอย หิน ทราย ดิน หิน
คลุก กระเบื้อง แผนเมทัลชีท แผนพลาสวูด ไม
ตางๆ คอน ตะปู ตะขอ นอต ทอประปา ทอซีเมนต์ อุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถยนต์
ยางรถจักรยานยนต์ อะไหลรถ ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วันที่พิมพ์ : 30/9/2564  11:34:32 หนา : 66/72



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันหลอลื่น น้ํามันไฮโดรลิค แกสหุง
ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันกาด ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรอง
แสง แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  เมมโมรี่ซิป เชน RAM คัตซีทฟีด
เตอร์ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํารวจทุกชนิด  เชน เทปวัดระยะ  บันไดอลูมิ
เนียม ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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งานก่อสร้าง รวม 3,558,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,780,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายในการจางเหมาบริการเป่าลางบอบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเปนคาใชจายในการเป่าลางทําความสะอาดบอ
บาดาลที่ดําเนินกิจการประปาเทศบาล  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561-2565 หนาที่60
 ลําดับที่  23

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ประเภท
ตาง ๆ สําหรับงานกิจการประปา
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

ค่าวัสดุ รวม 530,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน โคมไฟ หลอด
ไฟ สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ เสาไฟ หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไมชักฟิวส์ ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุกอสราง เชน อุปกรณ์ประปา ทอ
ประปา ขอตอ มาตรวัดน้ํา ไมตางๆ คอน ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 390,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ทุกชนิด  สําหรับ
งานการประปา  เชน  สารสม  คลอรีน  น้ํายาฆาเชื้อ วัสดุกรองฯ
ลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุอื่นที่ไมสามารถจัดเขาประเภทวัสดุที่
กําหนดไวในประเภทตางๆ  เชน  มิเตอร์น้ํา  มิเตอร์ไฟฟ้า  กลอง
ใสใบแจงคาน้ําประปา วัสดุกรอง  ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,150,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายคาบริการไฟฟ้ากิจการประปาในความรับ
ผิดชอบของกองชางเทศบาลตําบลบางสน  รวมถึงคาใชจายที่ตอง
ชําระ  เชน คาบริการ คาภาษี ฯลฯ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายคาน้ําดิบ  คาน้ําประปาที่นํามาผลิตหรือ
เพื่อใชในกิจการประปา ในความรับผิดชอบของกองชางเทศบาล
ตําบลบางสน รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ เชน คาบริการ คา
ภาษี ฯลฯ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

งบลงทุน รวม 1,778,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 102,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอร์จุมใตน้ํา (Submersible  
Pump)  ขนาด  1.5  แรง

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าชนิดมอเตอร์  จุมใต
น้ํา  (Submersible  Pump) ขนาดกําลัง 1.5 แรง จํานวน  4
  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
1.สูบน้ําไดไมนอยกวา 4 ลบ.ม.ตอชั่วโมง
2.แรงสงรวมไมนอยกวา 56 เมตร
3.ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องสูบน้ําไมนอยกวา 55%
4.ใชไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 ไซเกิ้ล
5.ความเร็วมอเตอร์ ระหวาง 2,700-3,000 รอบตอนาที
6.ขับดวยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดระบายความรอนดวยน้ํา ขนาดกําลัง  
1.5 แรงมา
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เปนครุภัณฑ์ที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ใชราคาทองตลาดในการกําหนดราคา มีความจําเปน
ตองจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 119
   ลําดับที่ 1
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โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโขง  ขนาด  3  
แรง

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ขนาดกําลัง 3.0
 แรงมา จํานวน 2 เครื่องโดยมีคุณลักษณะดังนี้  
1.สูบน้ําไดไมนอยกวา 450 ลิตรตอนาที
2.เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชมอเตอร์ไฟฟ้า
3.สูบน้ําไดสูงไมนอยกวา 9 เมตรหรือประมาณ 30 ฟุต
4.ขนาดทอสงไมนอยกวา 2 นิ้ว (50 ม.ม.)
5.อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ําและมอเตอร์ไฟฟ้ามีครบชุดพรอม
ใชงาน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เปนครุภัณฑ์ที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ใชราคาทองตลาดในการกําหนดราคา มีความจําเปน
ตองจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 119
   ลําดับที่ 4

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,676,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน  คสล.  สายดอนสะทอน 1  หมูที่  6 จํานวน 493,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ดอนสะทอน 1 หมูที่ 6 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 175
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร หรือ
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 700 ตารางเมตร  รายละเอียดตามรูป
แบบที่เทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1  พ.ศ.2563  หนาที่ 10 ลําดับที่ 12)
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โครงการกอสรางถนน  คสล.  สายบานลาง  ซอย 1  หมูที่  5 จํานวน 496,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บานลาง ซอย 1 หมูที่ 5  ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 140
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตรหรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 700 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแแบบที่
เทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1  พ.ศ.2563 หนาที่ 10 ลําดับที่ 10)

โครงการกอสรางถนน  คสล.  สายยุทธศาสตร์  หมูที่ 6 จํานวน 355,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ยุทธศาสตร์ หมูที่ 6  ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 140
 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหลทางลูกรังขางละ  0.50 เมตรหรือ
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 700 ตารางเมตร  รายละเอียดตามรูป
แบบที่เทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 44
   ลําดับที่ 40)

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเจาะบอบาดาล (ประปาทวีทรัพย์)  หมูที่  8 จํานวน 332,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการขุดเจาะบอบาดาล  (ประปาทวี
ทรัพย์)  หมูที่ 8 ขนาดเสนผาศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไมนอยกวา 100
 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561 - 2565 หนาที่ 61  
ลําดับที่ 24)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 492,600

คาชําระดอกเบี้ย 125,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 4,500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 730,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 30,000

เงินสํารองจาย 500,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

491,250

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

10,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลบางสน

100,000

เงินชวยพิเศษ

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 492,600

คาชําระดอกเบี้ย 125,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 4,500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 730,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 30,000

เงินสํารองจาย 500,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

491,250

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

10,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลบางสน

100,000

เงินชวยพิเศษ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

10,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจาง

10,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

3,050,000 342,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

75,000 5,000

เงินประจําตําแหนง 142,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,870,000 270,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

10,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจาง

10,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

1,050,000 4,442,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

80,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 184,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 950,000 3,100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

120,000 20,000 10,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

80,000 5,000 120,000

คาเบี้ยประชุม 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

11,000 5,000

คาเชาบาน 115,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

65,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 245,000 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหายหรือ
คาสินไหมทดแทน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

45,000 195,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

200,000 405,000

คาเบี้ยประชุม 5,000 15,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 21,000

คาเชาบาน 60,000 175,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

20,000 85,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 10,000 275,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000 70,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหายหรือ
คาสินไหมทดแทน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการดําเนิน
การเลือกตั้งองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

30,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

70,000 20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาล
ตําบลบางสน

50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 70,000 30,000 10,000 10,000 20,000

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

20,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนและ
ทางทะเลชวงเทศกาล
สําคัญ

70,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติ
งานของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการดําเนิน
การเลือกตั้งองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

30,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 110,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาล
ตําบลบางสน

50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 70,000 210,000

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

20,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนและ
ทางทะเลชวงเทศกาล
สําคัญ

70,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติ
งานของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบาง
สน (คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน)

9,030

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบาง
สน (คาเครื่องแบบนัก
เรียน)

6,300

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบาง
สน (คาจัดการเรียนการ
สอน)

35,700

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบาง
สน (คาหนังสือเรียน)

4,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบาง
สน (คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน)

9,030

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบาง
สน (คาเครื่องแบบนัก
เรียน)

6,300

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบาง
สน (คาจัดการเรียนการ
สอน)

35,700

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบาง
สน (คาหนังสือเรียน)

4,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบาง
สน (คาอาหารกลางวัน
นักเรียน)

102,900

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบาง
สน (คาอุปกรณ์การ
เรียน)

4,200

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบานคอกมา (คา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน)

7,740

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบานคอกมา (คา
เครื่องแบบนักเรียน)

5,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบาง
สน (คาอาหารกลางวัน
นักเรียน)

102,900

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบาง
สน (คาอุปกรณ์การ
เรียน)

4,200

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบานคอกมา (คา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน)

7,740

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบานคอกมา (คา
เครื่องแบบนักเรียน)

5,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบานคอกมา (คา
จัดการเรียนการสอน)

30,600

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบานคอกมา (คา
หนังสือเรียน)

3,600

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบานคอกมา (คา
อาหารกลางวันนักเรียน)

88,200

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบานคอกมา (คา
อุปกรณ์การเรียน)

3,600

โครงการขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

140,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบานคอกมา (คา
จัดการเรียนการสอน)

30,600

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบานคอกมา (คา
หนังสือเรียน)

3,600

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบานคอกมา (คา
อาหารกลางวันนักเรียน)

88,200

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบานคอกมา (คา
อุปกรณ์การเรียน)

3,600

โครงการขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

140,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพรระบาด
ของโรคติดตอ

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา

20,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูดอย
โอกาส ผูยากไรและ
ครอบครัวผูมีรายไดนอย

10,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
คนพิการและผูป่วยที่
ยากไร

10,000

คาใชจายในการจาง
เหมาบริการเก็บขนขยะ
มูลฝอย(พนักงานประจํา
รถขยะ) เทศบาลตําบล
บางสน

432,000

คาธรรมเนียมการกําจัด
ขยะ ทิ้งขยะ

130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพรระบาด
ของโรคติดตอ

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา

20,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูดอย
โอกาส ผูยากไรและ
ครอบครัวผูมีรายไดนอย

10,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
คนพิการและผูป่วยที่
ยากไร

10,000

คาใชจายในการจาง
เหมาบริการเก็บขนขยะ
มูลฝอย(พนักงานประจํา
รถขยะ) เทศบาลตําบล
บางสน

432,000

คาธรรมเนียมการกําจัด
ขยะ ทิ้งขยะ

130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบล
บางสน

10,000

โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาหมู
บาน แผนพัฒนาทองถิ่น 
แผนพัฒนาตําบลและ
แผนพัฒนาอําเภอ

10,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานจิตอาสา เรา
ทําความดีดวยหัวใจ

20,000

โครงการเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
บทบาทสตรี

10,000

โครงการแขงขันกีฬา
เทศบาลตําบลบางสน

โครงการจัดงานเทศกาล
ทองเที่ยวแหลงดูเหยี่ยว
อพยพเขาดินสอ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบล
บางสน

10,000

โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาหมู
บาน แผนพัฒนาทองถิ่น 
แผนพัฒนาตําบลและ
แผนพัฒนาอําเภอ

10,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานจิตอาสา เรา
ทําความดีดวยหัวใจ

20,000

โครงการเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
บทบาทสตรี

10,000

โครงการแขงขันกีฬา
เทศบาลตําบลบางสน

80,000 80,000

โครงการจัดงานเทศกาล
ทองเที่ยวแหลงดูเหยี่ยว
อพยพเขาดินสอ

90,000 90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานเทศกาล
วันลอยกระทง  
ประจําป  2565

โครงการจัดงาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา  ประจําป  
2565

โครงการจัดงานรดน้ํา
ขอพรผูสูงอายุเทศกาล
สงกรานต์  ประจําป  
2565

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

โครงการจัดสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬา
ในรายการตางๆ

คาใชจายในการจาง
เหมาบริการเป่าลางบอ
บาดาล

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 115,000 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 25,000 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 21,120 570,000 50,000

วัสดุกอสราง 30,000 30,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 35,000 30,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานเทศกาล
วันลอยกระทง  
ประจําป  2565

90,000 90,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา  ประจําป  
2565

10,000 10,000

โครงการจัดงานรดน้ํา
ขอพรผูสูงอายุเทศกาล
สงกรานต์  ประจําป  
2565

70,000 70,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

100,000 100,000

โครงการจัดสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬา
ในรายการตางๆ

10,000 10,000

คาใชจายในการจาง
เหมาบริการเป่าลางบอ
บาดาล

50,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,000 145,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 130,000 165,000

วัสดุงานบานงานครัว 5,000 646,120

วัสดุกอสราง 220,000 290,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 105,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 105,000 20,000 10,000 20,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 65,000 15,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000 30,000

วัสดุกีฬา

วัสดุสํารวจ

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 100,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 32,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000 20,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

20,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 20,000 175,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

390,000 450,000

วัสดุกีฬา 20,000 20,000

วัสดุสํารวจ 10,000 10,000

วัสดุอื่น 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 800,000 900,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 32,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

120,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

20,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 350,000 350,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

คาใชจายในการวิจัยเชิง
สํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนผูรับ
บริการของเทศบาล
ตําบลบางสน

20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนองค์การบริหาร
สวนตําบลสะพลี  ตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  
อําเภอปะทิว  จังหวัด
ชุมพร  ประจําป  2565

15,000

อุดหนุนโรงเรียนบาน
คอกมาตามโครงการ
สนับสนุนอาหารกลาง
วันนักเรียน

272,000

อุดหนุนโรงเรียนบาน
ดอนตะเคียนตาม
โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันนักเรียน

584,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564  14:41:37 หนา : 23/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

คาใชจายในการวิจัยเชิง
สํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนผูรับ
บริการของเทศบาล
ตําบลบางสน

20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนองค์การบริหาร
สวนตําบลสะพลี  ตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  
อําเภอปะทิว  จังหวัด
ชุมพร  ประจําป  2565

15,000

อุดหนุนโรงเรียนบาน
คอกมาตามโครงการ
สนับสนุนอาหารกลาง
วันนักเรียน

272,000

อุดหนุนโรงเรียนบาน
ดอนตะเคียนตาม
โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันนักเรียน

584,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564  14:41:37 หนา : 24/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบานหมูที่ 3 ตาม
โครงการสนับสนุนการ
จัดงานวันฟักทอง 
อําเภอปะทิว ประจําป 
2565

50,000

อุดหนุนโรงเรียนบาน
ดอนตะเคียนตาม
โครงการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม
นักเรียน

อุดหนุนอําเภอปะทิว
ตามโครงการจัด
กิจกรรมงานพระราชพิธี 
 รัฐพิธี  พิธีการตางๆ  
วันสําคัญหรือดําเนิน
งานตามนโยบายรัฐบาล
และการสั่งการของ
จังหวัดชุมพร  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  
2565

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564  14:41:37 หนา : 25/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบานหมูที่ 3 ตาม
โครงการสนับสนุนการ
จัดงานวันฟักทอง 
อําเภอปะทิว ประจําป 
2565

50,000

อุดหนุนโรงเรียนบาน
ดอนตะเคียนตาม
โครงการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม
นักเรียน

40,000 40,000

อุดหนุนอําเภอปะทิว
ตามโครงการจัด
กิจกรรมงานพระราชพิธี 
 รัฐพิธี  พิธีการตางๆ  
วันสําคัญหรือดําเนิน
งานตามนโยบายรัฐบาล
และการสั่งการของ
จังหวัดชุมพร  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  
2565

40,000 40,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564  14:41:37 หนา : 26/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบ
น้ํามอเตอร์จุมใตน้ํา 
(Submersible  
Pump)  ขนาด  1.5  
แรง

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบ
น้ํามอเตอร์ไฟฟ้าแบบ
หอยโขง  ขนาด  3  
แรง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน  
คสล.  สายดอนสะทอน 
1  หมูที่  6

โครงการกอสรางถนน  
คสล.  สายบานลาง  
ซอย 1  หมูที่  5

โครงการกอสรางถนน  
คสล.  สายยุทธศาสตร์  
หมูที่ 6

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเจาะบอบาดาล 
(ประปาทวีทรัพย์)  หมูที่ 
 8

รวม 7,156,850 9,340,760 285,000 2,465,390 370,000 20,000 732,000 110,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564  14:41:37 หนา : 27/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบ
น้ํามอเตอร์จุมใตน้ํา 
(Submersible  
Pump)  ขนาด  1.5  
แรง

80,000 80,000

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบ
น้ํามอเตอร์ไฟฟ้าแบบ
หอยโขง  ขนาด  3  
แรง

22,000 22,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน  
คสล.  สายดอนสะทอน 
1  หมูที่  6

493,000 493,000

โครงการกอสรางถนน  
คสล.  สายบานลาง  
ซอย 1  หมูที่  5

496,000 496,000

โครงการกอสรางถนน  
คสล.  สายยุทธศาสตร์  
หมูที่ 6

355,000 355,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเจาะบอบาดาล 
(ประปาทวีทรัพย์)  หมูที่ 
 8

332,000 332,000

รวม 600,000 6,295,000 27,375,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564  14:41:37 หนา : 28/28






