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หญิง 6,055 คน

ขอมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลบานแหลม
อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานแหลม

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลบานแหลม จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลบานแหลมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลบาน
แหลม จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 179,717,916.19 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 200,615,380.60 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 53,128,095.53 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 3 โครงการ รวม 
3,799,739.59 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 25 โครงการ รวม 17,856,812.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 104,568,297.61 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 644,012.00 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 904,551.80 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 1,726,506.35 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 67,405.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 46,457,751.59 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 54,768,070.87 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 4,329,567.59 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 86,959,653.63 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 25,286,812.71 บาท

งบบุคลากร จํานวน 34,896,561.81 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 19,147,132.58 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,225,580.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 5,403,566.53 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 4,329,567.59 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานแหลม
อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 644,012.00 1,302,500.00 1,352,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

904,551.80 804,200.00 781,300.00

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน 1,726,506.35 1,340,000.00 1,304,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 67,405.00 40,000.00 40,000.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 20,000.00 20,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,342,475.15 3,506,700.00 3,497,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 46,457,751.59 48,250,000.00 46,310,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

46,457,751.59 48,250,000.00 46,310,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 54,768,070.87 56,765,300.00 56,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

54,768,070.87 56,765,300.00 56,000,000.00

รวม 104,568,297.61 108,522,000.00 105,807,800.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานแหลม
อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 25,286,812.71 27,805,948.00 28,988,570.00

งบบุคลากร 34,896,561.81 38,533,075.00 37,070,000.00

งบดําเนินงาน 19,147,132.58 26,308,877.00 28,542,840.00

งบลงทุน 2,225,580.00 11,624,100.00 6,745,000.00

งบเงินอุดหนุน 5,403,566.53 4,250,000.00 4,453,600.00

รวมจายจากงบประมาณ 86,959,653.63 108,522,000.00 105,800,010.00
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลบานแหลม

อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลบ้านแหลม
อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 22,229,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,076,740

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 23,131,280

แผนงานสาธารณสุข 4,173,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,217,040

แผนงานเคหะและชุมชน 11,387,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 220,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 935,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,976,160

แผนงานการเกษตร 465,100

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 28,988,570

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 105,800,010
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านแหลม

อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 28,988,570 28,988,570
    งบกลาง 28,988,570 28,988,570

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 10,147,740 4,504,980 392,700 15,045,420
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 0 0 3,072,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,075,740 4,504,980 392,700 11,973,420

งบดําเนินงาน 3,847,300 897,000 48,000 4,792,300
    ค่าตอบแทน 115,800 324,000 4,000 443,800

    ค่าใช้สอย 1,966,500 278,000 30,000 2,274,500

    ค่าวัสดุ 690,000 265,000 14,000 969,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,075,000 30,000 0 1,105,000

งบลงทุน 2,346,200 0 0 2,346,200
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,346,200 0 0 2,346,200

งบเงินอุดหนุน 46,000 0 0 46,000
    เงินอุดหนุน 46,000 0 0 46,000

รวม 16,387,240 5,401,980 440,700 22,229,920

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกิจ
งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
รวม

งบบุคลากร 359,400 2,329,140 2,688,540
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 359,400 2,329,140 2,688,540

งบดําเนินงาน 53,000 1,335,200 1,388,200
    ค่าใช้สอย 30,000 325,000 355,000

    ค่าวัสดุ 23,000 431,000 454,000

    ค่าตอบแทน 0 79,200 79,200

    ค่าสาธารณูปโภค 0 500,000 500,000

รวม 412,400 3,664,340 4,076,740

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 2,056,360 9,461,500 11,517,860
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,056,360 9,461,500 11,517,860

งบดําเนินงาน 406,000 7,099,820 7,505,820
    ค่าตอบแทน 74,000 108,400 182,400

    ค่าใช้สอย 100,000 3,963,840 4,063,840

    ค่าวัสดุ 232,000 2,753,980 2,985,980

    ค่าสาธารณูปโภค 0 273,600 273,600

งบเงินอุดหนุน 0 4,107,600 4,107,600
    เงินอุดหนุน 0 4,107,600 4,107,600

รวม 2,462,360 20,668,920 23,131,280

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,980,000 687,000 2,667,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,980,000 687,000 2,667,000

งบดําเนินงาน 627,200 698,800 1,326,000
    ค่าตอบแทน 87,200 30,800 118,000

    ค่าใช้สอย 321,000 520,000 841,000

    ค่าวัสดุ 219,000 148,000 367,000

งบเงินอุดหนุน 0 180,000 180,000
    เงินอุดหนุน 0 180,000 180,000

รวม 2,607,200 1,565,800 4,173,000

หน้า : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,010,040 1,010,040
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,010,040 1,010,040

งบดําเนินงาน 207,000 207,000
    ค่าตอบแทน 34,000 34,000

    ค่าใช้สอย 110,000 110,000

    ค่าวัสดุ 63,000 63,000

รวม 1,217,040 1,217,040

หน้า : 6/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 240,000 1,836,900 2,076,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 240,000 1,836,900 2,076,900

งบดําเนินงาน 966,500 8,143,800 9,110,300
    ค่าใช้สอย 656,000 6,479,000 7,135,000

    ค่าวัสดุ 310,500 1,635,000 1,945,500

    ค่าตอบแทน 0 5,800 5,800

    ค่าสาธารณูปโภค 0 24,000 24,000

งบลงทุน 0 200,000 200,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 200,000 200,000

รวม 1,206,500 10,180,700 11,387,200

หน้า : 7/10



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 220,000 220,000
    ค่าใช้สอย 220,000 220,000

รวม 220,000 220,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบบุคลากร 120,000 0 0 120,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 0 0 120,000

งบดําเนินงาน 0 290,000 405,000 695,000
    ค่าใช้สอย 0 240,000 405,000 645,000

    ค่าวัสดุ 0 50,000 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 120,000 120,000
    เงินอุดหนุน 0 0 120,000 120,000

รวม 120,000 290,000 525,000 935,000

หน้า : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,198,980 745,260 1,944,240
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,198,980 745,260 1,944,240

งบดําเนินงาน 200,800 2,988,420 3,189,220
    ค่าตอบแทน 10,800 11,000 21,800

    ค่าใช้สอย 63,000 2,316,420 2,379,420

    ค่าวัสดุ 122,000 661,000 783,000

    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 0 5,000

งบลงทุน 0 3,842,700 3,842,700
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,842,700 3,842,700

รวม 1,399,780 7,576,380 8,976,160

หน้า : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 109,000 109,000
    ค่าใช้สอย 109,000 109,000

งบลงทุน 356,100 356,100
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 356,100 356,100

รวม 465,100 465,100
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 22,229,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,076,740

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 23,131,280

แผนงานสาธารณสุข 4,173,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,217,040

แผนงานเคหะและชุมชน 11,387,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 220,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 935,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,976,160

แผนงานการเกษตร 465,100

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 28,988,570

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 105,800,010

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 สวนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลตําบลบ้านแหลม และโดยเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบ้านแหลม

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 105,800,010 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 105,800,010 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบ้านแหลม
อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบ้านแหลม
อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,092,919.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 184,982.10 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 262,070.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00
     ภาษีป้าย 346,388.00 378,862.00 300,000.00 16.67 % 350,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 3,090.00 3,080.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00

รวมหมวดภาษีอากร 2,627,379.10 644,012.00 1,302,500.00 1,352,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 4,801.50 5,024.60 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 415,680.00 401,380.00 320,000.00 -6.25 % 300,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 297,400.00 318,600.00 280,000.00 0.00 % 280,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

19,200.00 25,500.00 22,300.00 -2.69 % 21,700.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน 0.00 6,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

400.00 1,400.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 6,130.00 4,510.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,452.60 2,032.20 3,000.00 0.00 % 3,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 780.00 760.00 600.00 -16.67 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 7,100.00 7,300.00 7,300.00 0.00 % 7,300.00
     ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 20,200.00 6,350.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 63,460.00 25,885.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

99,300.00 75,500.00 89,400.00 -4.81 % 85,100.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

8,000.00 9,000.00 11,000.00 0.00 % 11,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 2,800.00 4,000.00 4,600.00 -19.57 % 3,700.00
     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 12,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 460.00 690.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตสําหรับสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 1,335.00 620.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 960,499.10 904,551.80 804,200.00 781,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 37,000.00 38,000.00 40,000.00 -90.00 % 4,000.00
     ดอกเบี้ย 1,492,732.87 1,688,506.35 1,300,000.00 0.00 % 1,300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,529,732.87 1,726,506.35 1,340,000.00 1,304,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 17,100.00 39,400.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 26,460.00 28,005.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 43,560.00 67,405.00 40,000.00 40,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 945,738.39 980,238.56 850,000.00 5.88 % 900,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 31,515,108.88 29,279,011.35 30,000,000.00 -3.33 % 29,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 5,364,679.46 5,153,013.67 5,500,000.00 -5.45 % 5,200,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 541,909.02 370,021.02 850,000.00 -41.18 % 500,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 10,639,748.72 9,108,955.09 9,500,000.00 -3.16 % 9,200,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 136,996.85 135,234.13 150,000.00 -13.33 % 130,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 93,921.16 81,183.77 100,000.00 -20.00 % 80,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,473,194.00 1,350,094.00 1,300,000.00 0.00 % 1,300,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 50,711,296.48 46,457,751.59 48,250,000.00 46,310,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 0.00 300,970.87 0.00 0.00 % 0.00
     เงินอุดหนุนทั่วไป 53,435,510.00 54,467,100.00 56,765,300.00 -1.35 % 56,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 53,435,510.00 54,768,070.87 56,765,300.00 56,000,000.00
รวมทุกหมวด 109,307,977.55 104,568,297.61 108,522,000.00 105,807,800.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานแหลม

อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 105,807,800   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,352,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการตามจํานวนรายที่ไดทําการประเมินภาษีและมายื่น
ชําระภาษีในปงบประมาณที่ผานมา และตามสถานการณปจจุบัน
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีที่จะบรรเทาความเดือนรอนใหกับผู
ชําระภาษี ชึ่งคาดการณวาจะไดรับ โดยประมาณการเทากับปงบ
ประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 350,000 บาท

ประมาณการตามจํานวนรายของผูที่ไดยื่นชําระภาษีในปที่ผาน
มา และรายใหมที่คาดวาจะมายื่นชําระภาษีใหถูกตองตาม
กฏหมาย โดยประมาณการรับใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบ
ประมาณที่ผานมา

อากรการฆาสัตว จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการรับเทากับประมาณการรับในปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 781,300 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรับเทากับประมาณการรับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการรับใกลเคียงรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 280,000 บาท

ประมาณการรับเทากับประมาณการรับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 21,700 บาท

ประมาณการรับตามจํานวนผูที่มาขอใบอนุญาตในปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการรับเทากับประมาณการรับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการรับเทากับประมาณการรับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการรับเทากับประมาณการรับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการรับใกลเคียงรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 7,300 บาท

ประมาณการรับเทากับประมาณการรับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรับเทากับประมาณการรับปที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการรับเทากับประมาณการรับปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการรับเทากับประมาณการรับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 85,100 บาท

ประมาณการรับตามจํานวนผูที่มาขอใบอนุญาตในปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 11,000 บาท

ประมาณการรับเทากับประมาณการรับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 3,700 บาท

ประมาณการรับตามจํานวนผูที่มาขอใบอนุญาตในปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรับเทากับประมาณการรับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรับเทากับประมาณการรับปที่ผานมา
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คาใบอนุญาตสําหรับสิ่งลวงล้ําลําน้ํา จํานวน 3,000 บาท

เปนรายการตั้งใหมโดยไดรับถายโอนจากกรมเจาทา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรับเทากับประมาณการรับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,304,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการรับตามที่คาดวาจะมีผูมาขออนุญาตใชสถานที่ของ
เทศบาลฯ

ดอกเบี้ย จํานวน 1,300,000 บาท

ประมาณการรับเทากับประมาณการรับปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 40,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการรับเทากับประมาณการรับปที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการรับเทากับประมาณการรับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 20,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการรับเทากับประมาณการรับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 46,310,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 900,000 บาท

ประมาณการรับใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่
ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 29,000,000 บาท

ประมาณการรับใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่
ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 5,200,000 บาท

ประมาณการรับใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่
ผานมา
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการรับใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่
ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 9,200,000 บาท

ประมาณการรับใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่
ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 130,000 บาท

ประมาณการรับใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่
ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการรับใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่
ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,300,000 บาท

ประมาณการรับใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่
ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 56,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 56,000,000 บาท

ประมาณการรับ แยกเปน    1. เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ 11,693,447  บาท   2. เงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษา  18,448,953  บาท   3. เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุน
การสงเคราะหผูป่วยเอดส 498,000  บาท   4. เงินอุดหนุนทั่วไป
สําหรับการสงเคราะหผูสูงอายุ  20,899,200  บาท  5. เงินอุด
หนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหผู
พิการ  4,204,800  บาท  6.  เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณ
สุข  255,600  บาท                               
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 384,303 361,797 446,976 -3.73 % 430,290

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,583 16,390 17,990 -1.72 % 17,680

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 18,357,000 18,895,000 20,103,600 3.96 % 20,899,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,677,100 3,692,800 4,219,200 -0.34 % 4,204,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 522,500 521,500 522,000 -4.6 % 498,000

เงินสํารองจาย 12,113 18,039.5 100,000 100 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 1,494,240

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 0 100 % 109,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 639,190

คาใช้จายในการจัดการจราจร 28,000 151,714 20,200 0 % 20,200

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบ้านแหลม
อําเภอบ้านแหลม    จังหวัดเพชรบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

90,083.98 91,873.15 93,972 -11.49 % 83,170

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

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 168,680 55.8 % 262,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

1,023,890 1,045,168 1,553,140 -100 % 0

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 55,483.2 95,915.06 109,000 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 108,360 296,616 639,190 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 30,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 24,374,416.18 25,286,812.71 28,123,948 28,988,570
รวมงบกลาง 24,374,416.18 25,286,812.71 28,123,948 28,988,570
รวมงบกลาง 24,374,416.18 25,286,812.71 28,123,948 28,988,570

รวมแผนงานงบกลาง 24,374,416.18 25,286,812.71 28,123,948 28,988,570
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

756,000 756,000 636,000 18.87 % 756,000

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 240,000 240,000 210,000 14.29 % 240,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 240,000 240,000 210,000 14.29 % 240,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

216,000 216,000 186,000 16.13 % 216,000

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,494,000 1,494,000 1,494,000 8.43 % 1,620,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,946,000 2,946,000 2,736,000 3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 4,811,040 8,210,883 9,013,720 -42.52 % 5,181,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

151,200 218,400 237,720 -36.4 % 151,200

เงินประจําตําแหนง 229,200 332,400 332,400 -31.05 % 229,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 260,280 273,480 286,740 4.83 % 300,600

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,123,720 1,705,820 1,844,240 -36.77 % 1,166,160
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 71,520 115,924 117,960 -59.97 % 47,220

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,646,960 10,856,907 11,832,780 7,075,740
รวมงบบุคลากร 9,592,960 13,802,907 14,568,780 10,147,740

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 1,000 0 % 1,000

คาเบี้ยประชุม 8,937.5 9,750 12,000 0 % 12,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,980 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 52,500 60,000 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 37,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,650 13,850 25,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 79,067.5 83,600 103,800 115,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 664,133.3 1,177,645.4 900,000 12.5 % 1,012,500

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 78,800 34,972 288,000 45.83 % 420,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

240,512 395,342 200,000 -50 % 100,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 100,000

โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้ 7,290 7,290 10,000 0 % 10,000

โครงการกิจกรรม 5 ส 0 0 2,000 0 % 2,000

โครงการเข้าวัดทําบุญน้อมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

0 1,300 5,000 0 % 5,000

โครงการเข้าวัดทําบุญน้อมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช

1,025 0 0 0 % 0

โครงการจัดการความรู้ในองค์กร 2,970 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติของ
จังหวัดและอําเภอ

24,700 28,510 0 0 % 0

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน 500 0 2,000 0 % 2,000

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านแหลม

0 0 781,000 -98.72 % 10,000

โครงการวันเทศบาล 8,840 0 9,000 0 % 9,000

โครงการสํานักงานรมรื่น 0 3,550 9,000 0 % 9,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการให้ความรู้แกบุคลากรของเทศบาล 
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและการนําไปสู
การประพฤติ ปฏิบัติ และผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการปฏิบัติราชการ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการให้ความรู้แกบุคลากรของเทศบาล
เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและแนวทาง
ปฏิบัติในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการให้ความรู้แกบุคลากรของเทศบาล
เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและแนวทาง
ปฏิบัติในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี

0 0 0 100 % 10,000

โครงการให้ความรู้แกบุคลากรของเทศบาล
เรื่องเทคนิคการเขียนโครงการ

2,750 0 0 0 % 0

โครงการให้ความรู้แกบุคลากรของเทศบาล
เรื่องไทยแลนด์ 4.0

450 0 0 0 % 0

โครงการให้ความรู้แกบุคลากรในการพัฒนา
ภาวะผู้นํา

3,250 0 0 0 % 0

โครงการอบรมแนวทางการไกลเกลี่ยข้อ
พิพาทในชุมชน

6,930 6,930 7,000 0 % 7,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน

0 0 500,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 110,016.2 142,159.91 270,000 0 % 270,000

รวมค่าใช้สอย 1,152,166.5 1,797,699.31 3,003,000 1,966,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 129,995 97,330 130,000 38.46 % 180,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,923 10,930 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,091 32,541 40,000 0 % 40,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 365,000 -83.56 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 18,520 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 93,904.88 85,870.03 100,000 -10 % 90,000

วัสดุการเกษตร 20,375 0 70,000 -57.14 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 117,545 98,150 120,000 0 % 120,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 80,000

วัสดุอื่น 0 0 100,000 -80 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 419,353.88 324,821.03 995,000 690,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 728,263.06 712,675.65 740,000 6.76 % 790,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 55,311.76 47,047.64 100,000 0 % 100,000

คาบริการโทรศัพท์ 26,520.85 25,790.18 30,000 0 % 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 25,986 45,952.4 50,000 0 % 50,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 93,732 93,732 100,000 0 % 100,000
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 929,813.67 925,197.87 1,020,000 1,075,000
รวมงบดําเนินงาน 2,580,401.55 3,131,318.21 5,121,800 3,847,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

0 23,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 
1 เครื่อง

0 39,970 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 
1 เครื่อง

32,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง 17,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง

5,200 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
จํานวน 1 เครื่อง

0 2,600 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง

0 2,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 
จํานวน 3 เครื่อง

7,500 0 0 0 % 0

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

3,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 66,100 68,070 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมกอสร้าง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู บริเวณสํานัก
งานเทศบาลตําบลบ้านแหลม หมูที่ 7 ตําบล
บ้านแหลม

0 499,000 0 0 % 0

โครงการจัดตั้งงบประมาณสําหรับเป็นคาชด
เชย (คา K)สําหรับสัญญาแบบปรับราคาได้

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาออกแบบงานกอสร้าง
อื่นๆ

0 0 10,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมสํานักงาน
เทศบาลตําบลบ้านแหลม หมูที่ 7 ต.บ้านแห
ลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

0 0 0 100 % 2,346,200

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 499,000 60,000 2,346,200
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รวมงบลงทุน 66,100 567,070 60,000 2,346,200
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

11,076.94 10,739.97 15,000 0 % 15,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการกิจกรรมวันตอต้านยาเสพติด 9,000 0 9,000 0 % 9,000

โครงการขยายเขตประปา 0 231,282 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 0 690,294.56 0 0 % 0

โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 7,000 0 7,000 0 % 7,000

โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระดับหมูบ้าน ตําบล เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

15,000 0 15,000 0 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 42,076.94 932,316.53 46,000 46,000
รวมงบเงินอุดหนุน 42,076.94 932,316.53 46,000 46,000

รวมงานบริหารทั่วไป 12,281,538.49 18,433,611.74 19,796,580 16,387,240
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,136,440 0 0 100 % 3,559,980

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

67,200 0 0 100 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 103,200 0 0 100 % 103,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 291,112 0 0 100 % 714,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 20,565 0 0 100 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,618,517 0 0 4,504,980
รวมงบบุคลากร 3,618,517 0 0 4,504,980

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

89,350 177,350 300,000 0 % 300,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 42,920 39,240 50,000 -60 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 65,600 21,600 14,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 197,870 238,190 364,000 324,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 330,400 92,280 100,000 0 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

87,156 0 148,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร 0 92,634 0 0 % 0

คาใช้จายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

0 0 0 100 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 98,000

โครงการให้ความรู้แกคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างของเทศบาล

0 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 24,946.5 29,695 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 442,502.5 214,609 288,000 278,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 54,222 55,179.9 90,000 0 % 90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 2,860 5,000 0 % 5,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,150 13,150 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 32,751.38 27,272.91 40,000 0 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 4,000 7,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 81,800 99,470 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 175,923.38 204,932.81 265,000 265,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 20,821.35 20,739.01 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 20,821.35 20,739.01 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 837,117.23 678,470.82 947,000 897,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบ
ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30000 บีทียู 
รวมคาติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

0 39,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาสแบบแยกสวนแบบ
ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง

40,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา จํานวน 1 คัน

40,800 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องดิจิตอล จอ LCD ระบบสัมผัส 
จํานวน 1 เครื่อง

0 24,520 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดทําผ้ามานปรับแสง ยูวี จํานวน 71.64 
ตารางหลา

114,624 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง 30,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 22,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง

0 44,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 1 
เครื่อง

6,300 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
จํานวน 2 เครื่อง

5,200 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
จํานวน 3 เครื่อง

0 7,800 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์พร้อมอุปกรณ์ตอ
พวง จํานวน 1 เครื่อง

3,200 0 0 0 % 0
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จัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 21.5 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

0 3,700 0 0 % 0

จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 21.5 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

4,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 266,124 119,020 0 0
รวมงบลงทุน 266,124 119,020 0 0

รวมงานบริหารงานคลัง 4,721,758.23 797,490.82 947,000 5,401,980
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 392,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 392,700
รวมงบบุคลากร 0 0 0 392,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 4,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชการอาณาจักร

0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 14,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 48,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 440,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 17,003,296.72 19,231,102.56 20,743,580 22,229,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 916,560 974,340 -100 % 0
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คาจ้างลูกจ้างประจํา 0 264,660 277,920 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 981,135 1,244,040 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 93,768 120,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 2,256,123 2,616,300 0
รวมงบบุคลากร 0 2,256,123 2,616,300 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 2,256,123 2,616,300 0
งานเทศกิจ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 296,760 0 0 100 % 359,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 296,760 0 0 359,400
รวมงบบุคลากร 296,760 0 0 359,400

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 10,000 -70 % 3,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 7,000

โครงการอบรมจัดระเบียบแผงลอย หาบเร 
เสนห์เมืองบ้านแหลม

0 6,000 0 100 % 15,000
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โครงการอบรมวินัยจราจรให้กับเด็กนัก
เรียน

5,700 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 5,700 6,000 15,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 3,000 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 6,300 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 8,000 6,300 23,000 23,000
รวมงบดําเนินงาน 13,700 12,300 38,000 53,000

รวมงานเทศกิจ 310,460 12,300 38,000 412,400
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 572,340 0 0 100 % 667,440

คาจ้างลูกจ้างประจํา 521,400 0 0 100 % 291,180

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,123,920 0 0 100 % 1,250,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 115,500 0 0 100 % 120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,333,160 0 0 2,329,140
รวมงบบุคลากร 2,333,160 0 0 2,329,140
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

26,800 14,400 50,000 0 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000

คาเชาบ้าน 22,056 22,056 23,400 0 % 23,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,900 4,800 4,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 52,756 41,256 79,200 79,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,089.48 12,159.06 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

7,540 40,044 20,000 -75 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000
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โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกสวนท้องถิ่น

0 0 380,000 -100 % 0

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกสวนท้องถิ่น

33,000 27,664 0 0 % 0

โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงตอการ
เกิดภัยตาง ๆเชน อัคคีภัย วาตภัย ภัยจาก
การจมน้ํา ภัยจากมิจฉาชีพ และการเฝ้า
ระวังป้องกัน โดยการมีสวนรวมของชุมชน

23,003 24,000 0 0 % 0

โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงตอภัย
พิบัติตางๆ เชน อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการ
จมน้ํา ภัยจากมิจฉาชีพ และการเฝ้าระวัง
ป้องกันโดยมีสวนรวมของประชาชน

0 0 0 100 % 25,000

โครงการทบทวนความรู้และแนวทางการ
เฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน

5,625 5,625 0 0 % 0

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับ
อัคคีภัยในโรงเรียน

12,962.8 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการชวยเหลือและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแกผู้ประสบภัยตางๆ

0 18,621.16 0 0 % 0

โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติภัยทางถนน 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติภัยทางถนน 11,050 3,725 0 100 % 40,000

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน

0 0 0 100 % 20,000
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โครงการอบรมการชวยเหลือและการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแกผู้ประสบภัยตางๆ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําเทศบาลตําบลบ้านแหลม

0 0 90,000 11.11 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 13,393.5 56,750 55,000 -9.09 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 117,663.78 188,588.22 575,000 325,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,596 7,461 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 41,600 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 115,210.4 101,422 180,000 11.11 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 10,000 1,000 1,900 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,580 18,500 14,000 114.29 % 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 57,500 65,500 70,000 0 % 70,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 199,886.4 244,483 336,000 431,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 71,306.88 214,000 133.64 % 500,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 71,306.88 214,000 500,000
รวมงบดําเนินงาน 370,306.18 545,634.1 1,204,200 1,335,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะ
ที่ 7

0 0 500,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

0 10,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

ครุภัณฑ์เครื่องแตงกาย 0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 10,000 650,000 0
รวมงบลงทุน 0 10,000 650,000 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2,703,466.18 555,634.1 1,854,200 3,664,340
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,013,926.18 2,824,057.1 4,508,500 4,076,740
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,276,920 7,093,702.32 8,166,335 -89.62 % 847,940

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

67,200 274,850.9 571,200 -88.24 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 85,200 28,838 85,200 0 % 85,200

เงินวิทยฐานะ 0 642,012.9 735,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 944,280 2,826,871.77 2,790,300 -63.44 % 1,020,020

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 37,620 160,742.42 312,000 -88.46 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,411,220 11,027,018.31 12,660,035 2,056,360
รวมงบบุคลากร 2,411,220 11,027,018.31 12,660,035 2,056,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 1,000 0 % 1,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000

คาเชาบ้าน 0 11,000 72,000 0 % 72,000

รวมค่าตอบแทน 0 11,000 74,000 74,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 13,641.43 10,263.97 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

57,056 33,168 40,000 -62.5 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 25,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 22,155.04 35,198 100,000 -70 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 92,852.47 78,629.97 170,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,722 27,810 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 370 1,000 0 % 1,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 17,100 10,800 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 69,990.72 47,706.6 80,000 50 % 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 43,980 49,960 50,000 20 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 150,792.72 136,646.6 182,000 232,000
รวมงบดําเนินงาน 243,645.19 226,276.57 426,000 406,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายรูประบบดิจิตอล จํานวน 1 
เครื่อง

0 24,990 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง

0 17,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง

0 2,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 44,490 0 0
รวมงบลงทุน 0 44,490 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,654,865.19 11,297,784.88 13,086,035 2,462,360
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 5,872,230.6 0 0 100 % 6,829,220

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

339,612.9 0 0 100 % 336,000

เงินวิทยฐานะ 757,354.82 0 0 100 % 714,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,788,916.77 0 0 100 % 1,306,280
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 136,630.75 0 0 100 % 276,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,894,745.84 0 0 9,461,500
รวมงบบุคลากร 8,894,745.84 0 0 9,461,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

13,950 24,850 31,000 29.03 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 68,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,116 33,620 68,100 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 24,066 58,470 99,100 108,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 202,680 457,080 533,000 111.95 % 1,129,680

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

78,062 180,910 190,000 -68.42 % 60,000
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 130,000

โครงการเข้าคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป
.4-6

0 27,020 30,000 0 % 30,000

โครงการเข้ารวมแขงขันความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

79,781 0 0 0 % 0

โครงการเข้ารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคกลางและระดับประเทศ

0 0 120,000 -58.33 % 50,000

โครงการแขงขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

37,080 0 40,000 -50 % 20,000

โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานพนักงาน
ครู และพนักงานจ้างในสถานศึกษา

98,130 0 0 0 % 0

โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา 13,680 11,055 20,000 0 % 20,000

โครงการผักบ้านฉัน 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงาน
ครู พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานทางการ
ศึกษา

0 0 130,000 53.85 % 200,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงาน
ครู พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา

0 147,900 0 0 % 0

โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหลงเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษา

39,420 0 40,000 0 % 40,000

โครงการพัฒนาการสมวัยใสใจลูกรัก 0 29,520 28,000 0 % 28,000
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โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู O-
NET

51,675 35,383 54,000 0 % 54,000

โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 15,000

โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

9,884 13,450 15,000 -100 % 0

โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอย
เท้าพอ

7,000 0 6,000 -16.67 % 5,000

โครงการสงเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอก
สถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลวัดลัก
ษณาราม

0 0 70,000 -28.57 % 50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

2,876,395 2,295,768 2,544,793 -18.57 % 2,072,160

โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลบ้านแหลม

9,650 9,950 10,000 0 % 10,000

โครงการหนูน้อยสดใสหางไกลยาเสพติด 0 13,737 15,000 33.33 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 500 1,900 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 3,503,937 3,223,673 3,910,793 3,963,840
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 58,037 62,223 60,200 -13.95 % 51,800

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 21,420 47,620 60,200 -13.95 % 51,800

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 67,889 115,200 1,983.66 % 2,400,380

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  11:45 หน้า : 28/73



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

คาอาหารเสริม (นม) 2,413,913.02 2,084,164.46 2,446,984 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 7,635 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,640 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 2,785 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,400 5,000 20,000 0 % 20,000

วัสดุกีฬา 7,600 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,110 27,680 50,000 0 % 50,000

วัสดุการศึกษา 109,780 114,667 120,000 0 % 120,000

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

รวมค่าวัสดุ 2,699,320.02 2,409,243.46 2,942,584 2,753,980
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 76,851.44 66,980.31 84,000 90.48 % 160,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 19,629.05 18,128.58 42,000 90.48 % 80,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,350.95 1,244.2 3,600 0 % 3,600

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 97,831.44 86,353.09 129,600 273,600
รวมงบดําเนินงาน 6,325,154.46 5,777,739.55 7,082,077 7,099,820
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อถังน้ําแบบสแตนเลส จํานวน 1 ถัง 0 16,500 0 0 % 0

ชั้นวางอุปกรณ์และเครื่องใช้สวนตัวสําหรับ
เด็ก

25,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(inkjet) จํานวน 4 เครื่อง

31,600 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 56,600 16,500 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล บ้านแหลม 
หมูที่ 7 ตําบลบ้านแหลม

0 0 880,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างลานอเนกประสงค์พร้อม
หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านแหลม หมู
ที่ 7 ตําบลบ้านแหลม

0 0 2,850,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน 
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บ้านแหลม หมูที่ 7 ตําบลบ้านแหลม

0 0 220,000 -100 % 0
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการจัดตั้งงบประมาณสําหรับเป็นคาชด
เชย (คา K) สําหรับสัญญาแบบปรับราคาได้

0 0 30,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ

0 0 150,000 -100 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

โครงการจ้างเหมาออกแบบงานกอสร้าง
อื่นๆ

0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 4,330,000 0
รวมงบลงทุน 56,600 16,500 4,330,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 4,081,000 3,912,000 3,904,000 5.22 % 4,107,600

รวมเงินอุดหนุน 4,081,000 3,912,000 3,904,000 4,107,600
รวมงบเงินอุดหนุน 4,081,000 3,912,000 3,904,000 4,107,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 19,357,500.3 9,706,239.55 15,316,077 20,668,920
รวมแผนงานการศึกษา 22,012,365.49 21,004,024.43 28,402,112 23,131,280
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,337,280 1,868,640 1,667,740 -21.05 % 1,316,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

67,200 79,200 79,200 -15.15 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 85,200 85,200 82,440 3.35 % 85,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 445,320 601,218 649,680 -21.37 % 510,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 32,940 19,582 7,140 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,967,940 2,653,840 2,486,200 1,980,000
รวมงบบุคลากร 1,967,940 2,653,840 2,486,200 1,980,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 1,000 0 % 1,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 240 4,066.67 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 63,000 14.29 % 72,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 4,200 4,200 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 4,200 4,200 68,440 87,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 28,070 27,621 38,000 -47.37 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

5,500 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 90,000

โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้า
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 62,950 0 0 % 0
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โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้า
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 100 % 63,000

โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้า
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 63,000 -100 % 0

โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

45,000 0 0 0 % 0

โครงการน้ําตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ สะอาด 
ปลอดภัย

0 0 0 100 % 10,000

โครงการประชาสัมพันธ์ลด ละ เลิก โฟม
บรรจุอาหาร

0 0 0 100 % 6,000

โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสําหรับผู้
ประกอบการค้าอาหาร

22,730 23,340 0 100 % 30,000
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โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสําหรับผู้
ประกอบกิจการตลาดเอกชนและผู้ดูแล
ตลาด

3,150 0 0 0 % 0

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร
ในตลาดเอกชน

0 0 0 100 % 5,000

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร
ในร้านค้าอาหารแผงลอยจําหนายอาหาร 
โรงอาหารในโรงเรียนและร้านมินิมาร์ท

0 0 0 100 % 20,000

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําประปา 0 0 0 100 % 12,000

โครงการพัฒนาคูคลอง โดยการมีสวนรวม
ของประชาชน

3,395 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกอนุรักษ์แมน้ํา
เพชรบุรี

81,050 77,850 0 0 % 0

โครงการรักษาความสะอาดแมน้ําเพชรบุรี 0 9,640 10,000 -100 % 0

โครงการเศรษฐกิจครัวเรือน  ผักสวนครัว
แนวตั้ง

0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,760 26,500 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 200,655 227,901 161,000 321,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,477 17,089 35,000 0 % 35,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 1,420 2,000 0 % 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 600 800 1,000 -100 % 0
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วัสดุกอสร้าง 0 0 6,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,200 12,000 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 32,748.4 26,051.6 45,000 44.44 % 65,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 62,818.68 38,926.6 100,000 -90 % 10,000

วัสดุการเกษตร 6,444 9,684 7,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 38,720 49,160 80,000 25 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 158,008.08 155,131.2 283,000 219,000
รวมงบดําเนินงาน 362,863.08 387,232.2 512,440 627,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบ
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 2 
เครื่อง

93,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 0 0 854,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

อุปกรณ์แก้ปวดเขา (แบบขาคู) 44,500 0 0 0 % 0

อุปกรณ์บริหารข้อเขา-ขา (แบบจักรยานล้อ
เหล็กนั่งตรง)

43,000 0 0 0 % 0
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อุปกรณ์บริหารข้อเขา-ขา (แบบจักรยานล้อ
เหล็กนั่งพิง)

43,000 0 0 0 % 0

อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก  (แบบแกวงตัว) 44,500 0 0 0 % 0

อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก (แบบเดิน
สลับเท้า

44,500 0 0 0 % 0

อุปกรณ์บริหารขา-หน้าท้อง (แบบถีบล้อ
ยาง)

45,000 0 0 0 % 0

อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล (แบบบาร์ยก
ตัวคู) 

38,000 0 0 0 % 0

อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล-หน้าท้อง (แบบ
บาร์โหน-ยกตัว-
ดันข้อ)

38,000 0 0 0 % 0

อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล (แบบ
โยก-เดินสลับเท้า)

45,000 0 0 0 % 0

อุปกรณ์บริหารเอวข้อสะโพก (แบบคู) 45,000 0 0 0 % 0

อุปกรณ์ยกน้ําหนัก (แบบนอน) 44,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง

17,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนิด 
Network จํานวน 1 เครื่อง

10,000 0 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 
จํานวน 1 เครื่อง

2,600 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 597,600 0 854,000 0
รวมงบลงทุน 597,600 0 854,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,928,403.08 3,041,072.2 3,852,640 2,607,200
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 439,020 0 0 100 % 506,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

12,000 0 0 100 % 12,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 149,280 0 0 100 % 168,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 10,140 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 610,440 0 0 687,000
รวมงบบุคลากร 610,440 0 0 687,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 120,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 29,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,800 8,800 8,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 8,800 8,800 129,800 30,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 494,100 435,000 440,000 0 % 440,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 5,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

950 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกน
นําสุขภาพชุมชน

22,230 12,681.5 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกน
นําสุขภาพชุมชน

0 0 200 -100 % 0

โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 87,980 38,925 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 0 0 13,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 120 9,555 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 605,380 496,161.5 533,200 520,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,194 2,200 3,000 0 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 6,820 1,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 18,493 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 13,200 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 84,876.5 80,046 120,000 0 % 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 131,400 305,860 200,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 2,260 5,000 0 % 5,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 218,470.5 428,879 354,000 148,000
รวมงบดําเนินงาน 832,650.5 933,840.5 1,017,000 698,800
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 59,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพนสะพายหลังชนิดละอองฝอย
ละเอียด (ULV) จํานวน 2 เครื่อง

0 160,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 59,000 160,000 0 0
รวมงบลงทุน 59,000 160,000 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา)

10,000 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี)

10,000 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา)

10,000 0 0 0 % 0

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 119,250 180,000 0 % 180,000
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โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชน
บ้านกลางสามัคคี)

10,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนบ้าน
ในพัฒนา)

10,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนบ้าน
ยานซื่อพัฒนา)

10,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชน
ประมงเจริญพัฒนา)

10,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนวัดอุ
ตมิงค์พัฒนา)

10,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนศาล
เจ้าฮุดโจ้วรวมใจพัฒนา)

10,000 0 0 0 % 0
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โครงการสัตวฺ์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
(ชุมชนบ้านกลางสามัคคี)

10,000 0 0 0 % 0

โครงการสัตวฺ์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
(ชุมชนบ้านในพัฒนา)

10,000 0 0 0 % 0

โครงการสัตวฺ์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
(ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา)

10,000 0 0 0 % 0

โครงการสัตวฺ์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
(ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี)

10,000 0 0 0 % 0
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โครงการสัตวฺ์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
(ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา)

10,000 0 0 0 % 0

โครงการสัตวฺ์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
(ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วรวมใจพัฒนา)

10,000 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม (ชุมชนบ้านยานซื่อ
พัฒนา)

10,000 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม (ชุมชนประมงเจริญ
พัฒนา)

10,000 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม (ชุมชนวัดอุตมิงค์
พัฒนา)

10,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 180,000 119,250 180,000 180,000
รวมงบเงินอุดหนุน 180,000 119,250 180,000 180,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 1,682,090.5 1,213,090.5 1,197,000 1,565,800
รวมแผนงานสาธารณสุข 4,610,493.58 4,254,162.7 5,049,640 4,173,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 746,160 788,460 831,660 4.86 % 872,040

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 884,160 926,460 969,660 1,010,040
รวมงบบุคลากร 884,160 926,460 969,660 1,010,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 3,660 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 29,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 23,900 24,200 29,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 23,900 27,860 34,000 34,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500 7,500 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 15,000 20,000 -75 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000

โครงการชวยเหลือทุนการศึกษาสําหรับนัก
ศึกษาและให้ชวยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยาก
จนหรือผู้ด้อยโอกาส

0 0 0 100 % 30,000

โครงการชวยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาส
ทางสังคมและการชวยเหลือผู้ได้รับผล
กระทบจากโรคอุบัติใหม เชน ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ฯลฯ

0 0 0 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,926 6,637 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 9,426 29,137 40,000 110,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 45,715 48,326 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 1,000 0 % 1,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,400 13,280 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 59,115 61,606 63,000 63,000
รวมงบดําเนินงาน 92,441 118,603 137,000 207,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 976,601 1,045,063 1,106,660 1,217,040
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 976,601 1,045,063 1,106,660 1,217,040

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 777,120 815,520 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 15,120 15,120 -100 % 0

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0 858,420 300,600 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 1,071,960 970,380 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 24,860 24,060 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 2,747,480 2,125,680 0
รวมงบบุคลากร 0 2,747,480 2,125,680 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 0 2,747,480 2,125,680 0
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งานไฟฟ้าและประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 310,680 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 310,680 0 0 0
รวมงบบุคลากร 310,680 0 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,250 9,000 9,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 8,250 9,000 9,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 296,100 334,140 340,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการถนนสวยงาม 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการถนนสวยงาม 20,473 48,850 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,000 3,500 60,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 323,573 386,490 460,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 156,230 110,842 180,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 56,300 118,746 60,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 8,400 7,400 20,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 20,928.4 15,413.6 25,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 0 1,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 241,858.4 252,401.6 286,000 0
รวมงบดําเนินงาน 573,681.4 647,891.6 755,000 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
จํานวน 10 ชุด บริเวณสํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านแหลม หมูที่ 7 ตําบลบ้านแหลม

0 0 500,000 -100 % 0
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โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าบริเวณสนามฟุตซอ
ล สํานักงานเทศบาลตําบล บ้านแหลม หมูที่ 
7  ตําบลบ้านแหลม

0 0 400,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 900,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 900,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 884,361.4 647,891.6 1,655,000 0
งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 240,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 240,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 99,000 108,000 110,000 114.55 % 236,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 0 0 0 100 % 400,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,150 1,410 12,000 66.67 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 101,150 109,410 122,000 656,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 1,000 200 % 3,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 35,000 -71.43 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 6,482.9 5,455.55 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 8,697 19,700 370,000 -22.3 % 287,500

รวมค่าวัสดุ 15,179.9 25,155.55 416,000 310,500
รวมงบดําเนินงาน 116,329.9 134,565.55 538,000 966,500

รวมงานสวนสาธารณะ 116,329.9 134,565.55 538,000 1,206,500
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 429,780 0 0 100 % 494,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

15,120 0 0 100 % 15,120

คาจ้างลูกจ้างประจํา 816,060 0 0 100 % 318,240
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 941,520 0 0 100 % 984,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 17,820 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,220,300 0 0 1,836,900
รวมงบบุคลากร 2,220,300 0 0 1,836,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 24,000 25,000 4,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 24,000 25,000 5,800 5,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,924,294.17 4,307,742.65 5,040,000 19.05 % 6,000,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

2,158 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  11:45 หน้า : 52/73



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

โครงการกวาดบ้านทําความสะอาดเมือง 
(Big Cleaning Day)

3,200 3,200 0 0 % 0

โครงการกวาดบ้านทําความสะอาดเมือง 
(Big Cleaning Day)

0 0 24,000 -100 % 0

โครงการกวาดบ้านทําความสะอาดเมือง 
(Big Cleaning Day) บําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของพนักงานเทศบาลตําบลบ้านแหลม

0 0 0 100 % 30,000

โครงการผลิตปุยน้ําชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 0 0 0 100 % 6,000

โครงการผ้าป่าขยะ 10,700 1,630 0 100 % 4,000

โครงการผ้าป่าขยะ 0 0 2,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ 0 0 8,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ 7,350 6,850 0 100 % 8,000

โครงการรณรงค์ทิ้งสิ่งของที่ไมใช้แล้วในครัว
เรือน

0 0 0 100 % 2,000

โครงการสงเสริมการทําปุยหมักจากขยะ
อินทรีย์

7,735 6,250 0 100 % 7,000

โครงการสงเสริมการทําปุยหมักจากขยะ
อินทรีย์

0 0 7,000 -100 % 0

โครงการให้ความรู้แกเด็กเยาวชนในการคัด
แยกขยะ

0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการให้ความรู้แกเด็กเยาวชนในการคัด
แยกขยะ

9,628 8,430 0 100 % 12,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 308,432.31 347,068.81 350,000 14.29 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 4,273,497.48 4,681,171.46 5,441,000 6,479,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 2,000 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 159,910 61,838 163,000 84.05 % 300,000

วัสดุกอสร้าง 153,786 83,150 170,000 -11.76 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 180,160 75,648.6 120,000 25 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 716,448.9 606,225.6 770,000 0 % 770,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 96,300 175,000 99,000 81.82 % 180,000

วัสดุการเกษตร 6,000 9,685 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 14,800 0 25,000 20 % 30,000

วัสดุอื่น 11,723 9,840 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 1,339,127.9 1,023,387.2 1,382,000 1,635,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 9,127.33 9,809.2 12,000 0 % 12,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 6,102.75 8,989.89 12,000 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 15,230.08 18,799.09 24,000 24,000
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รวมงบดําเนินงาน 5,651,855.46 5,748,357.75 6,852,800 8,143,800
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 40,800 0 0 0 % 0

รถพวงข้างรถจักรยานยนต์ 11,230 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อรถเข็นเหล็ก ชนิดล้อแม็คคู  จํานวน 4 
คัน

0 7,200 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้า 8,570.7 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 60,600.7 7,200 0 200,000
รวมงบลงทุน 60,600.7 7,200 0 200,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 7,932,756.16 5,755,557.75 6,852,800 10,180,700
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 8,933,447.46 9,285,494.9 11,171,480 11,387,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการครอบครัวนักปั่น สร้างสรรค์วินัย
จราจร

10,640 13,290 0 0 % 0

โครงการครอบครัวนักปั่นสร้างสรรค์วินัย
จราจร

0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการครอบครัวอบอุน 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการครอบครัวอบอุน 0 7,785 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน 9,140 9,720 0 100 % 10,000

โครงการทบทวนและจัดทําแผนชุมชน 12,250 12,050 0 100 % 15,000

โครงการทบทวนและจัดทําแผนชุมชน 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการประชาคมตําบลบ้านแหลม 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการประชาคมตําบลบ้านแหลม 3,000 0 0 100 % 15,000

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนใน
เขตเทศบาล

45,455 48,070 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนใน
เขตเทศบาล

0 0 50,000 -100 % 0
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โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก
ประชาชน และกลุมสตรีในเขตเทศบาล

48,387 23,092 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก
ประชาชนและกลุมสตรีในเขตเทศบาล

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
คุ้มครองเด็ก

6,315 6,315 0 100 % 10,000

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
คุ้มครองเด็ก

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายสําคัญที่
ผู้หญิงควรรู้การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ
ภาครัฐ

0 0 33,000 -9.09 % 30,000

โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายสําคัญที่
ผู้หญิงควรรู้และการเข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการภาครัฐ

10,795 26,440 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 145,982 146,762 238,000 220,000
รวมงบดําเนินงาน 145,982 146,762 238,000 220,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดการสัตว์ป่าคุ้มครอง (ลิงแสม) 0 400,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 400,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 400,000 0 0
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รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 145,982 546,762 238,000 220,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 145,982 546,762 238,000 220,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 108,000 0 % 108,000

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 120,000 120,000
รวมงบบุคลากร 0 0 120,000 120,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

0 0 120,000 120,000

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 198,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  11:45 หน้า : 58/73



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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเข้ารวมการแขงขันกีฬานักเรียน
เทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาค
กลางและระดับประเทศ

49,145 47,120 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาประชาชน 33,265 43,240 93,760 6.66 % 100,000

โครงการนันทการเพื่อประชาชน 0 39,915 40,000 -100 % 0

โครงการฝึกทักษะในการเลนกีฬาประเภท
ตาง ๆ

40,000 0 0 0 % 0

โครงการฝึกทักษะในการเลนกีฬาประเภท
ตางๆ

0 0 60,000 0 % 60,000

โครงการเยาวชนคนทูบีทําดีเพื่อพอ 40,000 0 0 0 % 0

โครงการสภาเด็กเพื่อนชวยเพื่อน 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมวาว
ไทย

11,180 20,510 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 371,590 150,785 283,760 240,000
ค่าวัสดุ

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

รวมค่าวัสดุ 50,000 50,000 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 421,590 200,785 333,760 290,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้อเสาตระกร้อแบบล้อเลื่อน 20,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 20,000 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างรั้วรอบสนามฟุตซอล 
บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
หมูที่ 7 ตําบลบ้านแหลม

0 0 455,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 455,000 0
รวมงบลงทุน 20,000 0 455,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 441,590 200,785 788,760 290,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 118,956.7 142,831.6 0 100 % 150,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 13,400 43,050 0 100 % 100,000
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธี
รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ

58,400 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีแหเรือองค์ 0 13,200 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีแหเรือองค์ 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงานแหเทียนพรรษา 20,000 0 0 100 % 25,000

โครงการจัดงานแหเทียนพรรษา 0 0 25,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมความกตัญญูตอผู้สูงอายุ 0 0 73,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมความกตัญญูตอผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 210,756.7 199,081.6 368,000 405,000
รวมงบดําเนินงาน 210,756.7 199,081.6 368,000 405,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมรวมงานพระนครคีรี
อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมรวมงานพระนครคีรี
อําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี

0 0 0 100 % 40,000

โครงการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน 0 0 80,000 0 % 80,000
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เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานพระ
นครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจําปี 2562

40,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานพระ
นครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจําปี 2563

0 40,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนโครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเล
โคลน" ครั้งที่ 10 ประจําปี 2562

80,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 120,000 40,000 120,000 120,000
รวมงบเงินอุดหนุน 120,000 40,000 120,000 120,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 330,756.7 239,081.6 488,000 525,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 772,346.7 439,866.6 1,396,760 935,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 835,213.5 878,773.5 1,089,980 -24.17 % 826,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

67,200 67,200 67,200 -50 % 33,600

เงินประจําตําแหนง 67,200 67,200 85,200 -50 % 42,600

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 254,239 456,985 473,040 -39.9 % 284,280
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 18,201 12,575 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,242,053.5 1,482,733.5 1,727,420 1,198,980
รวมงบบุคลากร 1,242,053.5 1,482,733.5 1,727,420 1,198,980

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 1,000 0 % 1,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000

คาเชาบ้าน 13,500 54,000 54,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 8,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,200 0 9,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 15,700 54,000 65,800 10,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 1,000 200 % 3,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

11,284 5,984 20,000 -65 % 7,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 13,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,423.85 12,298.89 25,000 60 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 21,707.85 18,282.89 46,000 63,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 25,936 25,282 40,000 0 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 37,000 -72.97 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 21,980 19,328 30,000 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,970 57,700 60,000 -33.33 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 87,886 102,310 167,000 122,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 2,509.73 2,180.41 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,509.73 2,180.41 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 127,803.58 176,773.3 283,800 200,800
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

0 10,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 10,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 10,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,369,857.08 1,669,506.8 2,011,220 1,399,780
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 538,260

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 180,840 0 0 100 % 207,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 180,840 0 0 745,260
รวมงบบุคลากร 180,840 0 0 745,260

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 1,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 9,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 11,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 12,175.83 1,320,000 70.94 % 2,256,420

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 4,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 6,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 12,175.83 1,320,000 2,316,420
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 11,950 9,675 15,000 0 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 500,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 25,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 37,600 59,650 60,000 -33.33 % 40,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 49,550 69,325 75,000 661,000
รวมงบดําเนินงาน 49,550 81,500.83 1,395,000 2,988,420

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาถมดิน

โครงการถมดินบริเวณด้านหลังสํานักงาน
เทศบาลตําบลบ้านแหลม หมูที่ 7 ต.บ้านแห
ลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  (สํานักปลัด)

0 0 0 100 % 498,700

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนปรับปรุงเสริมผิวถนน 
ค.ส.ล. พร้อมกอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
รูปตัวยู ซอยแยกจากซอยเทศบาล 15 
(พราหมณ์บุตรโท) หมูที่ 3 ต.บ้านแหลม อ
.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

0 0 0 100 % 453,600

โครงการกอสร้างที่นั่งพัก ค.ส.ล. บริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านแหลม หมูที่ 7 
ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  
(สํานักปลัด)

0 0 0 100 % 226,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส
.ล. พร้อมกอสร้างปรับปรุงเสริมรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 15 ถึงคลองน้ําวน 
หมูที่ 3 ต.บ้านแหลม  อ.บ้านแหลม จ
.เพชรบุรี

0 0 0 100 % 220,600

โครงการกอสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส
.ล. พร้อมกอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูป
ตัวยู ซอยเทศบาล 13/1 หมูที่ 4  ต.บ้านแห
ลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

0 0 0 100 % 241,300

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูป
ตัวยู บริเวณข้างบ้านเลขที่ 121/3 หมูที่ 4 
ถึงคลองน้ําวน (ซอยโรงสี) หมูที่ 4 ต.บ้าน
แหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

0 0 0 100 % 180,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูป
ตัวยู และปรับปรุงฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
บริเวณหน้าวัดต้นสน หมูที่ 2 ต.บ้านแหลม 
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

0 0 0 100 % 404,200

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําค.ส.ล. รูปตัว
ยู ถนนเพชรบุรี-บ้านแหลม (ฝั่งตะวันตก) 
ตั้งแต กม. 12+600 ถึง กม.12+720 หมูที่ 
6 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

0 0 0 100 % 255,400

โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. ซอย
บ้านเลขที่ 96 หมูที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้าน
แหลม จ.เพชรบุรี

0 0 0 100 % 53,000
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โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนบริเวณทางเข้าสํานักงาน
เทศบาลตําบลบ้านแหลม หมูที่ 7 ต.บ้านแห
ลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  (สํานักปลัด)

0 0 0 100 % 1,209,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างเขื่อนคันหินกันดินคลองวิก 
บริเวณข้างบ้านพี่พินิจ หมูที่ 2 ตําบลบ้าน
แหลม

0 0 950,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมกอ
สร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้าน
นายสําเนียง  รุงรัตน์ หมูที่ 5 ตําบลบ้าน
แหลม

0 0 220,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.ฝั่งโรงจอดรถ
จักรยานยนต์ สํานักงานเทศบาลตําบลบ้าน
แหลม หมูที่ 7 ตําบลบ้านแหลม

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมกอสร้าง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านนาย
ธนวัฒน์  เรืองไพศาลบํารุง หมูที่ 1 ตําบล
บ้านแหลม

0 0 950,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ํา 
ค.ส.ล. ซอยตรงข้ามองค์การ โทรศัพท์เดิม 
หมูที่ 4 ตําบล บ้านแหลม

0 0 250,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส
.ล. พร้อมกอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
บ้านป้าปิ่น หมูที่ 1 ตําบลบ้านแหลม

0 0 220,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส
.ล. พร้อมกอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูป
ตัวยู ซอยเทศบาล 5 จากปากทางด้านถนน
เพชรบุรี-บ้านแหลมฝั่งตะวันตก ถึง สุดเขต
ที่ดิน นายนิตย์ ภิญโญ (จุดเชื่อมตอกับซอย
เทศบาล 5 เดิม)

0 0 420,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยเทศบาล 5 หมูที่ 6 ตําบลบ้านแหลม

0 341,900 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัว
ยู ซอยบ้านนายอรรณพฯ (ตอของเดิม) หมู
ที่ 4 ตําบลบ้านแหลม

0 450,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัว
ยู พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล
.ตั้งแตเชิงสะพานข้ามคลองวัด ถึงแมน้ํา
เพชรบุรี หมูที่ 5 ตําบลบ้านแหลม

0 0 350,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัว
ยูและปรับปรุงฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
เทศบาล 3 หมูที่ 5 ตําบลบ้านแหลม

0 292,500 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
บริเวณสนามฟุตซอล สํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านแหลม หมูที่ 7 ตําบลบ้านแหลม

0 0 180,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกข้างปั้มใหญกวาวงศ์ หมูที่ 
4 และหมูที่ 5 ตําบลบ้านแหลม 0 90,600 0 0 % 0

โครงการขุดลอกคลองน้ําเชี่ยว หมูที่ 5 
ตําบลบ้านแหลม

0 0 235,100 -100 % 0

โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณะ หมูที่ 8 
ตําบลบ้านแหลม 0 116,300 0 0 % 0

โครงการจัดตั้งงบประมาณสําหรับเป็นคาชด
เชย (คา K) สําหรับสัญญาแบบปรับราคาได้

0 0 50,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

โครงการจัดตั้งงบประมาณสําหรับเป็นคาชด
เชย (คา K) สําหรับสัญญาแบบปรับราคาได้

0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดตั้งงบประมาณสําหรับเป็นคาชด
เชย (คา K) สําหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ 
 (สํานักปลัด)

0 0 0 100 % 50,000
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

โครงการจ้างเหมาออกแบบงานกอสร้าง
อื่นๆ

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,291,300 4,375,100 3,842,700
รวมงบลงทุน 0 1,291,300 4,375,100 3,842,700

รวมงานก่อสร้าง 230,390 1,372,800.83 5,770,100 7,576,380
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,600,247.08 3,042,307.63 7,781,320 8,976,160

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการธนาคารต้นไม้ 0 0 0 100 % 4,000

โครงการน้ํามันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้
น้อง  เพื่อคูคลองที่ใสสะอาด

0 0 0 100 % 2,000

โครงการปลูกต้นไม้ถวายวัดเนื่องในวัน
วิสาขบูชา

0 0 0 100 % 3,000

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแมน้ําเพชรบุรี 0 0 0 100 % 5,000
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โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกอนุรักษ์แมน้ํา
เพชรบุรี

0 0 0 100 % 85,000

โครงการรักษาความสะอาดแมน้ําเพชรบุรี 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 109,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 109,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขุดดินเลนพร้อมเกลี่ยตบแตงคลอง
วัด หมูที่ 3 , หมูที่ 5 ต.บ้านแหลม อ.บ้าน
แหลม จ.เพชรบุรี

0 0 0 100 % 284,200

โครงการขุดดินเลนพร้อมเกลี่ยตบแตง
เหมืองสาธารณประโยชน์ หมูที่ 8 ต.บ้านแห
ลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

0 0 0 100 % 71,900

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 356,100
รวมงบลงทุน 0 0 0 356,100

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 465,100
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 465,100

รวมทุกแผนงาน 83,443,122.39 86,959,653.63 108,522,000 105,800,010
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        รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

เทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม 
อ ำเภอบ้ำนแหลม   จังหวัดเพชรบุรี 

        
                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 105,800,010 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 28,988,570 บาท 

  
งบกลาง รวม 28,988,570 บาท 

   
งบกลาง รวม 28,988,570 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 430,290 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตำมพระรำชบัญญัติ
ประกันสั งคม  พ.ศ .2533  โดยจ่ ำยสมทบในอัตรำร้ อยละ  5 ของ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงทั้งหมดที่ตั้งจ่ำยในปีงบประมำณ 2565 ตั้งจ่ำย
จำกรำยได้  เป็นเงิน  330,306 บำท  ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่ ว ไป   
เป็นเงิน 99,984  บำท 
  

    

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 17,680 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตำมพระรำชบัญญัติ เงิน
ทดแทน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดยจ่ำยสมทบในอัตรำร้อยละ  0.2  
ของค่ำจ้ำงที่ตั้งจ่ำยในปีงบประมำณ 2565   
  

    

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 20,899,200 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินหลักประกันรำยได้ให้แก่ผู้สูงอำยุที่ขึ้นทะเบียนในเขต
เทศบำลต ำบลบ้ ำนแหลม  จ ำนวน  2,574 รำย  แยกเป็นช่ ว งอำยุ
ระหว่ำง 60-69 ปี จ ำนวน 1,309 รำย ช่วงอำยุระหว่ำง 70-79 ปี จ ำนวน
766 รำย ช่วงอำยุระหว่ำง 80-89 ปี จ ำนวน 395 รำย และช่วงอำยุ 90 ปี
ขึ้ น ไป  จ ำนวน  104 รำย  ตั้ ง จ่ ำยจำก เงิ น อุดหนุนทั่ ว ไป  เป็ น เ งิ น
20,899,200 บำท 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม(พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข ครั้งที ่4 ประจ ำปี พ.ศ.2563 หน้ำที่ 21 ล ำดับที่ 1 
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เบี้ยยังชีพควำมพิกำร จ ำนวน 4,204,800 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรที่ขึ้นทะเบียนในเขต
เทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม  จ ำนวน 426 รำย ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นเงิน 4,204,800 บำท 
-  เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 1994  ลงวันที่ 3  กรกฎำคม 2563 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข ครั้งที ่4 ประจ ำปี พ.ศ.2563 หน้ำที่ 21 ล ำดับที ่2 
  

    

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 498,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ที่ขึ้นทะเบียนในเขต
เทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม  จ ำนวน  83 รำย ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นเงิน 498,000 บำท 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 116  ล ำดับที่ 3 
  

    

   
เงินส ำรองจ่ำย จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ือใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉินที่มีสำธำรณภัยเกิดขึ้น
หรือเพ่ือบรรเทำ ควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวม 
 

      

   
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน       

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร จ ำนวน 20,200 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำอุปกรณ์ในกำรจัดกำรจรำจรในสิ่งที่ประชำชน
ได้รับประโยชน์โดยตรงและสนับสนุนอุปกรณ์ในกำรจัดกำรจรำจร
ให้กับ สภ.บ้ำนแหลม  เช่น  กำรทำสีตี เส้น กำรจัดท ำป้ำยสัญญำณ
จรำจร เป็นต้น โดยพิจำรณำตั้งจ่ำยจำกรำยรับจริงประเภทเงินค่ำปรับ
ผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบกทั้งจ ำนวนและตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้อ่ืน
อีกตำมควำมเหมำะสม 
  

    

    
ค่ำบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย จ ำนวน 83,170 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรำยปีให้แก่สมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศ
ไทย โดยคิดค ำนวณจำกรำยรับจริงปีที่ผ่ำนมำ ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ำยขำด
เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ในอัตรำร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของ
งบประมำณรำยรับดังกล่ำว 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยรำยจ่ำยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับค่ำบ ำรุงสมำคม พ.ศ.2555 
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เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ (ช.ค.บ.) จ ำนวน 109,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำครองชีพและเงินช่วยเหลือพิเศษ ให้แก่ 
พนักงำนเทศบำลผู้รับบ ำนำญโดยถือตำมเกณฑ์ที่ต้องจ่ำยจริง 
  

    

    
เงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 639,190 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ ให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน  
4 อัตรำ รวม 12 เดือน 
  

    

    
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ ำนวน 1,494,240 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิน่ (กบท.) 49,807,800 x 3% = 1,494,234   บำท 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ 
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย   
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลำคม 2563 
  

    

    
เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนสวัสดิกำรชุมชนในเขตเทศบำล 
ต ำบลบ้ำนแหลม เพ่ือส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรในชุมชนให้สำมำรถดูแล
กลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมให้ได้รับควำมช่วยเหลือตำม
ควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน มีคุณภำพชีวิตและพ่ึงตนเองได้อย่ำงเหมำะสม  
  

    

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ จ ำนวน 262,800 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนหลักประกันสุขภำพของเทศบำลต ำบล
บ้ำนแหลมในอัตรำร้อยละ  50 ของเงินที่ ได้รับจัดสรรจำกกองทุน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติโดยคิดค ำนวณจำกค่ำรำยหัวๆละ 45 บำท 
ของยอดจ ำนวนประชำกร ณ เดือนมิถุนำยน 2564 มีจ ำนวน 11,680 คน
ได้ รั บจั ดสรรจำกกองทุนหลักประกันสุ ขภำพแห่ งชำติ  เป็น เ งิ น  
525,600 บำท 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข ครั้งที ่4 ประจ ำปี พ.ศ.2563 หน้ำที่ 22 ล ำดับที่ 3 
  

    

   
เงินช่วยพิเศษ       

    
เงินช่วยค่ำท ำศพข้ำรำชกำร/พนักงำน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำท ำศพพนักงำนเทศบำล ในกรณีที่
เสียชีวิตระหว่ำงปฏิบัติรำชกำร 
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เงินช่วยค่ำท ำศพพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำท ำศพพนักงำนจ้ำงในกรณีที่ เสียชีวิต
ระหว่ำงปฏิบัติรำชกำร 
  

    

    
เงินช่วยค่ำท ำศพลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำท ำศพลูกจ้ำงประจ ำในกรณีที่เสียชีวิต
ระหว่ำงปฏิบัติรำชกำร 
 
  

    

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 16,387,240 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 10,147,740 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท 

   
เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 756,000 บำท 

      

  -  เ พ่ื อจ่ ำย เป็ น เ งิ น เ ดื อนนำยก เทศมนตรี  จ ำนวน  1 ต ำแหน่ ง   
เดือนละ 30,000 บำทและรองนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง  
(เดือนละ16,500 บำท)  
  

    

   
ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 240,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี จ ำนวน  
1 ต ำแหน่ง (เดือนละ 8,000 บำท) และรองนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 
2 ต ำแหน่ง (เดือนละ6,000 บำท)  
  

    

   
ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 240,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง
(เดือนละ 8,000 บำท) และ รองนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง
(เดือนละ 6,000 บำท) 

  

    

   
ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

จ ำนวน 216,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี
จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง (เดือนละ 10,500 บำท) และที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี
จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง (เดือนละ7,500 บำท)  
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ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำร
สภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 1,620,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนของประธำนสภำเทศบำล จ ำนวน 1 
ต ำแหน่ง (เดือนละ 16,500 บำท) รองประธำนสภำเทศบำล จ ำนวน 1 
ต ำ แ ห น่ ง  (เ ดื อ น ล ะ  13,500 บ ำ ท )  แ ล ะ ส ม ำ ชิ ก ส ภ ำ เ ท ศ บ ำ ล
จ ำนวน 10 ต ำแหน่ง (เดือนละ 10,500 บำท) 
  

    

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 7,075,740 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 5,181,360 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนเทศบำล
ประเภทบริหำรท้องถิ่นระดับกลำง จ ำนวน 1 อัตรำ ประเภทบริหำร
ท้องถิ่นระดับต้น จ ำนวน 1 อัตรำ ประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับกลำง
จ ำนวน 1 อัตรำ ประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับต้น จ ำนวน 2
อัตรำ ประเภทวิชำกำรจ ำนวน 7 อัตรำและประเภททั่วไปจ ำนวน 1 อัตรำ  
  

    

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 151,200 บำท 

      

      -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจ ำ
ต ำแหน่งของพนักงำนเทศบำลประเภทบริหำรท้องถิ่นระดับกลำง
จ ำนวน 1 อัตรำ ประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับกลำง จ ำนวน 1 อัตรำ  

    

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 229,200 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนเทศบำลประเภทบริหำร
ท้ อ ง ถิ่ น ร ะดั บ กล ำ ง  จ ำน วน  1 อั ต ร ำ  ประ เภทบริ ห ำ รท้ อ ง ถิ่ น 
ระดับต้น จ ำนวน 1 อัตรำ ประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับกลำง
จ ำนวน 1 อัตรำ และประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับต้น จ ำนวน 2 อัตรำ 
  

    

   
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 300,600 บำท 

      
  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงประจ ำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำของ

ลูกจ้ำงประจ ำจ ำนวน 1 อัตรำ  
      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1,166,160 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 
ของพนักงำนจ้ ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน  5 อัตรำ  และพนักงำนจ้ ำง
ทั่วไป จ ำนวน 3 อัตรำ 
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เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 47,220 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำง 
ตำมภำรกิจ จ ำนวน 1 อัตรำ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน  
3 อัตรำ 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 3,847,300 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 115,800 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 1,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับบุคคลภำยนอกที่ปฏิบัติงำนให้เทศบำลโดย
จ่ำยเป็นเงินตอบแทน เงินรำงวัล หรือเงิน ท ำขวัญฝ่ำอันตรำยเป็นครั้ง
ครำว  เช่น ค่ำตอบแทนในกำรแปลภำษำต่ำงประเทศ  หรือภำษำ
มือ ค่ำตอบแทนในกำรแปลหนังสือ หรือเอกสำร และค่ำตอบแทนในกำร
จัดเก็บ หรือส ำรวจข้อมูล เฉพำะในช่วงระยะเวลำที่มีกำรจัดเก็บหรือ
ส ำรวจข้อมูล เป็นต้น 

    

   
ค่ำเบี้ยประชุม จ ำนวน 12,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประชุมในกำรประชุมคณะกรรมกำรสภำ
เทศบำลในกิจกำรของสภำเทศบำล 
 

      

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ
พนักงำนเทศบำลลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงที่ได้รับค ำสั่งให้
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรในกรณีมีงำนเร่งด่วนเป็นครั้งครำว
ตำมควำมจ ำเป็น 
 

      

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลผู้มีสิทธิ
ได้รับตำมระเบียบฯ 
 

      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 37,800 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล
และลูกจ้ำงประจ ำผู้มีสิทธิได้รับตำมระเบียบฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 1,966,500 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 1,012,500 บำท 

      

       -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเอกชนด ำเนินงำนของเทศบำลเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเผยแพร่หรือกำรประชำสัมพันธ์งำนของเทศบำล  ค่ำธรรมเนียม
ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้สถำนที่อ่ืนชั่วครำว ของเทศบำล ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ประดับตกแต่งอำคำรสถำนที่ของเทศบำล ค่ำบริกำรหรือค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
กำรก ำจัดแมลง หน ูหรือสัตว์ที่อำจเป็นพำหะน ำโรคร้ำยมำสู่คน ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบอกรับเอกสำรวำรสำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อหนังสือพิมพ์ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดผลิตรำยกำรและถ่ำยทอดทำง
สถำนีโทรทัศน์ สถำนีวิทยุ ค่ำระวำง ค่ำบรรทุกขนส่งพัสดุภัณฑ์ ค่ำใช้จ่ำย
ต่ำงๆที่เกิดจำกำรใช้พัสดุ ที่ยืมจำกหน่วยงำนอ่ืน ค่ำเช่ำอำคำร ค่ำเช่ำ
ที่ดิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีในชั้นศำล  ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้ง
ประปำ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ และค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ เป็นต้น 
     -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงบริกำรดูแลรักษำควำมสะอำดอำคำรส ำนักงำน
เทศบำลและบริเวณโดยรอบ 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขครั้งที่ 4 ประจ ำปี พ.ศ.2563 หน้ำที่ 27 ล ำดับที่  2 
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำเว็บไซด์เทศบำล 
-  เพ่ือเป็นค่ำจัดท ำเอกสำรรำยงำนกิจกำรเทศบำล 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 140  ล ำดับที่  2 
-  จ้ำงออกแบบโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมส ำนักงำนเทศบำลต ำบล 
บ้ำนแหลม หมู่ที่ 7 ต ำบลบ้ำนแหลม 
- เพ่ือปรับปรุงวัสดุมุงหลังคำส ำนักงำนเทศบำลพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ 
2,093.00 ตร.ม. ปรับปรุงฝ้ำเพดำนภำยในและภำยนอกอำคำรส ำนักงำน
เทศบำลพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ  1,150.00 ตร.ม. งำนทำสีผนังภำยนอก
อำคำรพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ 1,200.00 ตร.ม. จ ำนวนเงิน 112,500 บำท 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที ่1 ประจ ำปี 2564 หน้ำที่ 25 ล ำดับที่ 3 
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมรำชกำรของเทศบำล  หมำย
รวมถึงกำรประชุมรำชกำรทำงไกลผ่ำนดำวเทียม เช่น ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำอำหำรในกรณีที่มีกำรประชุมคำบเกี่ยวมื้ออำหำร ค่ำเช่ำห้อง
ประชุม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆท่ีจ ำเป็น 
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รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 420,000 บำท 

      

  แยกเป็น 
      ค่ำรับรอง  เป็นเงิน 30,000 บำท 
     -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรส ำหรับกรณี
หน่วยงำนอ่ืนหรือบุคคลภำยนอกเข้ำดูงำน หรือเยี่ยมชมเทศบำล หรือ
กรณีกำรตรวจเยี่ยม หรือตรวจรำชกำร กำรแถลงข่ำวของเทศบำล เป็นต้น 
 
     ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ/รัฐพิธี  เป็นเงิน  360,000 บำท 
     -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในงำนรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ โดยจ่ำยเป็นค่ำพิธี ทำงศำสนำ ค่ำประดับ
ตกแต่งเวทีและไฟฟ้ำบริเวณลำนรัฐพิธีและถนนสำยส ำคัญ  ค่ำเช่ำเต็นท์
ส ำหรับผู้ร่วมพิธี ค่ำเช่ำเครื่องขยำยเสียง ค่ำพลุ ค่ำพำนพุ่มดอกไม้ พำน
ประดับพุ่มดอกไม้ พำนพุ่มเงินพุ่มทองง กรวยดอกไม้ พวงมำลัย ช่อ
ดอกไม ้กระเช้ำดอกไม้ เป็นต้น เป็นเงิน 150,000 บำท 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม(พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 36  ล ำดับที่  1 
     -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในงำนรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถพระบรมรำชชนนี พันปีหลวง โดย
จ่ำยเป็นค่ำพิธีทำงศำสนำ  ค่ำประดับตกแต่งเวทีและไฟฟ้ำบริเวณ 
ลำนรัฐพิธีและถนนสำยส ำคัญ ค่ำเช่ำเต็นท์ส ำหรับผู้ร่วมพิธี ค่ำเช่ำเครื่อง
ขยำยเสียง ค่ำพลุ ค่ำพำนพุ่มดอกไม้พำนประดับพุ่มดอกไม้ พำนพุ่มเงิน
พุ่มทองง กรวยดอกไม้ พวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ เป็นต้น 
เป็นเงิน 80,000 บำท 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 37  ล ำดับที่  3 
      -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในงำนรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ
พระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี โดยจ่ำยเป็นค่ำพิธีทำงศำสนำ ค่ำประดับ
ตกแต่งเวทีและไฟฟ้ำบริเวณลำนรัฐพิธีและถนนสำยส ำคัญ ค่ำเช่ำเต็นท์
ส ำหรับผู้ร่วมพิธี ค่ำเช่ำเครื่องขยำยเสียงค่ำพลุ ค่ำพำนพุ่มดอกไม้ พำน
ประดับพุ่มดอกไม้ พำนพุ่มเงินพุ่มทองง กรวยดอกไม้ พวงมำลัย ช่อ
ดอกไม้กระเช้ำดอกไม้ เป็นต้น เป็นเงิน 100,000 บำท 
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-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 36 ล ำดับที่  2 
      -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญของชำติ  ของ
จังหวัด และอ ำเภอ โดยจ่ำยเป็นค่ำพิธีทำงศำสนำ ค่ำประดับตกแต่ง
เวที  และไฟฟ้ำบริ เวณลำนกิจกรรม  ค่ำเช่ำเต้นท์ส ำหรับผู้มำร่วม
กิจกรรม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจัดท ำบอร์ดนิทรรศกำร ค่ำเช่ำเครื่อง
ขย ำย เ สี ย ง ค่ ำ พลุ  ค่ ำพ ำ น พุ่ ม ดอก ไ ม้  พำ นปร ะดั บ พุ่ มด อก ไ ม้ 
พำนพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำ
ดอกไม้ หรือพวงมำลำส ำหรับวำงอนุสำวรีย์  หรือใช้ในกำรจัดงำน   
เป็นต้น เป็นเงิน 30,000 บำท 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

  - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขครั้งที่ 4 ประจ ำปี พ.ศ.2563  หน้ำที่ 7 ล ำดับที่ 2 
 
    - ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมรำชกำร จ ำนวน 30,000 บำท 
    - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมรำชกำร เช่น ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรประชุมสภำเทศบำลประชุม
คณะกรรมกำรแผนพัฒนำเทศบำลเป็นต้น 
  

    

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ     

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก
ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษค่ำธรรมเนียมใน
กำรใช้สนำมบิน  
  

    

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตำมที่ได้มีค ำสั่งให้เดินทำงไป
รำชกำรเพ่ือเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
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โครงกำรกฎหมำยที่ชำวบ้ำนควรรู้ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรกฎหมำยที่ชำวบ้ำนควร
รู้ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ต่ำงๆที่ ใช้ ในกำรฝึกอบรม  ค่ำเอกสำรและจัดท ำเอกสำร
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม(พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 39 ล ำดับที่ 7 
  

    

    
โครงกำรกิจกรรม 5 ส จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรกิจกรรม  5 ส โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบ
กิจกรรมกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและกิจกรรมกำรประเมินผล เป็นต้น  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 142  ล ำดับที่  5 
  

    

    

โครงกำรเข้ำวัดท ำบุญน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเข้ำวัดท ำบุญน้อมร ำลึกใน
พระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพล-
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำป้ำย
โครงกำร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กิจกรรมพิธีทำงศำสนำและกิจกรรมท ำควำมสะอำดในบริ เวณวัด 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 38 ล ำดับที่ 5 
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โครงกำรเชิดชูเกียรติบุคลำกรดีเด่น จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเชิดชูเกียรติบุคลำกรดีเด่น
โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำประกำศเกียรติบัตร ค่ำ
จัดท ำเอกสำร เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 143 ล ำดับที่  7 
  

    

    
โครงกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล
บ้ำนแหลม 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและ
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรต่ำงๆ และเจ้ำหน้ำที่ ที่มีหน้ำที่ในกำรจัดกำร
เลือกตั้งและที่เกี่ยวเนื่อง ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำเช่ำ เต็นท์ ค่ำไปรษณีย์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เกี่ยวเนื่อง    
- เป็นไปตำมพ.ร.บ.เทศบำล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ.2562 มำตรำ 8 และข้อก ำหนดคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2546 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 ประจ ำปี พ.ศ.2564 หน้ำที่  25  ล ำดับที่  4 
  

    

    
โครงกำรวันเทศบำล จ ำนวน 9,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรวันเทศบำล โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำจัดพิธีทำงศำสนำ ค่ำจัดแสดงนิทรรศกำลเนื่องในวัน
เทศบำล ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่มและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นในกำร 
จัดงำน 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 145 ล ำดับที่  11 
 
 
 
 
  

    



12 

    
โครงกำรส ำนักงำนร่มรื่น จ ำนวน 9,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส ำนักงำนร่มรื่น  โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำป้ำยชื่อโครงกำร  ค่ำพันธ์ไม้ ค่ำดิน ค่ำปุ๋ย เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 118 ล ำดับที่  1 
  

    

    
โครงกำรให้ควำมรู้แก่บุคลำกรของเทศบำลเรื่องกำรพัฒนำ
บุคลิกภำพและแนวทำงปฏิบัติในกำรเป็นผู้ให้บริกำรที่ดี 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรให้ควำมรู้แก่ บุคลำกรของ
เทศบำลเรื่องกำรพัฒนำบุคลิกภำพและแนวทำงปฏิบัติในกำรเป็น 
ผู้ให้บริกำรที่ดี โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำยชื่อ
โครงกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เป็น
ต้น 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 144 ล ำดับที่ 10 
  

    

    
โครงกำรอบรมแนวทำงกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในชุมชน จ ำนวน 7,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมแนวทำงกำรไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทในชุมชน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำย
โครงกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำจัดท ำเอกสำร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่  39 ล ำดับที่ 8 
  

    

   
ค่ำบ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม จ ำนวน 270,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ ทั้งที่เป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน และที่
เป็นกำรจ้ำงเหมำเฉพำะแรงงำนของบุคคลภำยนอก 
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ค่าวัสดุ รวม 690,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 180,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนทั่วไปที่เป็นวัสดุ
ส ำนักงำนที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น
รวมถึงรำยจ่ำยเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุรำยจ่ำยเพ่ือ
จัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่น  ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
  

    

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำและ
วิทยุที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง
รำยจ่ำยเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำ
สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน  ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่นค่ำขนส่ง ค่ำภำษีค่ำ
ประกันภัย  ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
  

    

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนทั่วไปที่เป็นวัสดุงำน
บ้ำนงำนครัวที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำร
ใช้งำนไม่ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น
รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือ
จัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่งค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
  

    

   
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนทั่วไปที่เป็นวัสดุ
ก่อสร้ำงที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นรวมถึง
รำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือ
จัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
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วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่งและเครื่องจักรกลต่ำงๆ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติ มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำ
วัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้งเป็นต้น 
  

    

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 90,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็น
ส่วน ประกอบในกำรหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่ำงๆ หรือน้ ำกลั่น
ส ำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภำพสิ้นเปลืองหมดไปและ
รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีเป็นต้น 
  

    

   
วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงำนด้ำนกำรเกษตรที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นรวมถึงรำยจ่ำย
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของ
ที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและ
รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่นค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
  

    

   
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้น  รวมถึ งรำยจ่ ำยเ พ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุ ง
วัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้
สำมำรถใช้ งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ ต้องช ำระพร้อมกับค่ำ
วัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภัยค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์
และที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุ
กำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำ
อันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่น ค่ำ
ขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัยค่ำติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือ
จั ด ห ำ โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ที่ มี ร ำ ค ำ ต่ อ ห น่ ว ย ห รื อ ต่ อ ชุ ด 
ไม่เกิน 20,000 บำท 
  

    

   
วัสดุจรำจร จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุจรำจร ที่ได้มำเกี่ยวกับวัสดุจรำจรที่มีลักษณะโดย
สภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำนสิ้นเปลือง
หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นรวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้
ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและ
ร ำยจ่ ำ ยที่ ต้ อ งช ำ ร ะพร้ อมกั บค่ ำ วั ส ดุ  เ ช่ น  ป้ ำ ย เตื อน  แผงกั้ น
จรำจร สัญญำณไฟกระพริบ เป็นต้น 
  

    

   
วัสดุอื่น จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอ่ืนๆ ที่ไม่จัดเข้ำเป็นวัสดุเฉพำะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ที่
มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึง
รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรำยจ่ำยเพ่ือจัดหำ
สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เป็นต้น 
  

    

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,075,000 บาท 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 790,000 บำท 

      
  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน ค่ำไฟฟ้ำหอกระจำยข่ำว

ชุมชนและค่ำไฟฟ้ำในที่สำธำรณะ 
      

   
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำในส ำนักงำน 
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ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำน ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่ำใช้จ่ำย
เพ่ือให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและ ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร
เช่น ค่ำเช่ำเครื่อง ค่ำเช่ำเลขหมำยโทรศัพท ์ค่ำบ ำรุงรักษำสำยเป็นต้น 
  

    

   
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำฝำกส่งไปรษณีย์ ค่ำบริกำรไปรษณีย์ตอบรับ ค่ำฝำกส่ง
ธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ค่ำธรรมเนียมกำรโอน
เงินในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) 
  

    

   
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรสำร ค่ำเทเลกซ์ ค่ำวิทยุติดตำมตัว ค่ำวิทยุสื่อสำรค่ำ
สื่อสำรผ่ำนดำวเทียมค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง
อินเทอร์ เน็ตกำร์ดและค่ำสื่ อสำร อ่ืนๆ  เช่น  ค่ำเคเบิ้ลทีวี   ค่ำ เช่ ำ
ช่องสัญญำณดำวเทียม เป็นต้น และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้
ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเก่ียวกับกำรใช้บริกำร 
  

    

   
ค่ำเช่ำพ้ืนที่เว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 5,000 บำท 

      
  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบำลและค่ำธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง 

  
  

  
งบลงทุน รวม 2,346,200 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,346,200 บาท 

   
ค่ำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง       

    
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม  
หมู่ที่ 7 ต.บ้ำนแหลม อ.บ้ำนแหลม จ.เพชรบุรี 

จ ำนวน 2,346,200 บำท 

      

  - เพ่ือปรับปรุงวัสดุมุงหลังคำส ำนักงำนเทศบำล  พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ
2,093.00 ตำรำงเมตร พร้อมปรับปรุงฝ้ำเพดำน ภำยในและภำยนอก
อำคำรส ำนักงำนเทศบำล พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ 1,150.00 ตำรำงเมตร 
และทำสีผนังภำยนอกอำคำร  พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ 1,200 ตำรำงเมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำล เลขที ่กช.13/2565 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ. 2561–
 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 หน้ำ 24 ล ำดับที่ 1 
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งบเงินอุดหนุน รวม 46,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 46,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
โครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นศูนย์
ช่วยเหลือประชำชนระดับอ ำเภอ อ ำเภอบ้ำนแหลมเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขครั้งที่ 4 ประจ ำปี พ.ศ.2563 หน้ำที่ 7 ล ำดับที่ 1 
  

    

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
โครงกำรกิจกรรมวันต่อต้ำนยำเสพติด จ ำนวน 9,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอบ้ำนแหลม   
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรกิจกรรมวันต่อต้ำนยำเสพติด 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่  40 ล ำดับที่  9  

    

    
โครงกำรจัดระเบียบสังคมแบบบูรณำกำร จ ำนวน 7,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอบ้ำนแหลม   
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดระเบียบสังคมแบบบูรณำกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำล
ต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่  41  ล ำดับที่  12  

    

    
โครงกำรอบรมเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งระดับหมู่บ้ำน ต ำบล เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอบ้ำนแหลม   
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งระดับ
หมู่บ้ำน ต ำบล เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่  41  ล ำดับที่  11 
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งานบริหารงานคลัง รวม 5,401,980 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 4,504,980 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,504,980 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรอืพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 3,559,980 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนเทศบำล 
ประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับกลำง  จ ำนวน  1 อัตรำ ประเภท
อ ำนวยกำร ท้องถิ่นระดับต้น จ ำนวน 2 อัตรำ ประเภทวิชำกำรจ ำนวน 
3 อัตรำ และประเภททั่วไป จ ำนวน 3 อัตรำ 
  

    

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 67,200 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจ ำ 
ต ำแหน่งของพนักงำนเทศบำลประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับกลำง จ ำนวน 1 อัตรำ 
  

  

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 103,200 บำท 

      

  - เ พ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนเทศบำลประเภท
อ ำนวยกำรท้องถิ่น ระดับกลำง จ ำนวน 1 อัตรำ และประเภทอ ำนวยกำร
ท้องถิ่นระดับต้น จ ำนวน 2 อัตรำ  

    

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 714,600 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 
ของพนักงำนจ้ำงภำรกิจ จ ำนวน 1 อัตรำ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 
5 อัตรำ  

    

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 60,000 บำท 

      
  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงทั่วไป

จ ำนวน 5 อัตรำ 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 897,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 324,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทน เงินรำงวัล หรือเงินท ำขวัญฝ่ำอันตรำยเป็นครั้ง
ครำวให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงำนให้เทศบำล จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
ตรวจกำรจ้ำงเป็นต้น 
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ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของพนักงำน
เทศบำล  และพนักงำนจ้ำงที่ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรใน
กรณีมีงำนเร่งด่วน เป็นครั้งครำว ตำมควำมจ ำเป็น 
  

    

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 4,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำลผู้มี
สิทธิได้รับตำมระเบียบ 
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 278,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บ
หนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก
ค่ำเช่ำทรัพย์สินค่ำโฆษณำและเผยแพร่ที่เป็น รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำง
เหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำว  ทำงวิทยุ กระจำยเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพหรือ สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำติด  ตั้งไฟฟ้ำ ค่ำ
ติดตั้งประปำ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ เป็นต้น  
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 
-  เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 
  

    

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ   

    
ค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก
ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษค่ำธรรมเนียมใน
กำรใช้สนำมบิน  
  

    

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 98,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตำมที่ได้มีค ำสั่งให้
เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
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ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้
งำนได ้ตำมปกติ ทั้งที่เป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน และที่
เป็นกำรจ้ำงเหมำเฉพำะแรงงำนของบุคคลภำยนอก       
  

    

   
ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 90,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนทั่วไปที่เป็นวัสดุ
ส ำนักงำนที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น
รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย
เพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
  

    

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำและ
วิทยุที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน 
ไม่ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้น รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย
เพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน  ให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่นค่ำขนส่ง ค่ำ
ภำษีค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
  

    

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่งและเครื่องจักรกลต่ำงๆ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติ มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำ
วัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้งเป็นต้น  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็น
ส่วนประกอบในกำรหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่ำงๆ หรือน้ ำกลั่น
ส ำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภำพสิ้นเปลืองหมดไปและ
รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีเป็นต้น 
  

    

   
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น
รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย
เพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัยค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
  

    

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์
และที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุ
กำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำ
อันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม  บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ 
เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัยค่ำติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรำยจ่ำย
เ พ่ือจั ดหำ โปรแกรมคอมพิว เตอร์ ที่ มี ร ำคำต่ อหน่ วยหรือต่อชุ ด 
ไม่เกิน 20,000 บำท 
  

    

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท 

   
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรสำร ค่ำเทเลกซ ์ค่ำวิทยุติดตำมตัว ค่ำวิทยุสื่อสำร ค่ำ
สื่อสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง
อินเทอร์ เน็ตกำร์ด  และค่ำสื่อสำร อ่ืน  ๆ  เช่น  ค่ำเคเบิ้ลทีวี  ค่ำเช่ ำ
ช่องสัญญำณดำวเทียม เป็นต้น และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำย เพ่ือให้
ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเก่ียวกับกำรใช้บริกำร 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 440,700 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 392,700 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 392,700 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 392,700 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนเทศบำล
ประเภทวิชำกำรจ ำนวน 1 อัตรำ 
  

    

  
งบด าเนินงาน รวม 48,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท 

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 4,000 บำท 

      
  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล

ผู้มีสิทธิได้รับตำมระเบียบฯ 
      

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชกำรอำณำจักร 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก
ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษค่ำธรรมเนียมใน
กำรใช้สนำมบิน  
  

    

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตำมที่ได้มีค ำสั่งให้เดินทำงไป
รำชกำรเพ่ือเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
  

    

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ ทั้งที่เป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำนและที่
เป็นกำรจ้ำงเหมำเฉพำะแรงงำนของบุคคลภำยนอก 
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ค่าวัสดุ รวม 14,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนทั่วไปที่เป็นวัสดุ
ส ำนักงำนที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น
รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย
เพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
  

    

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์
และที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุ
กำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำ
อันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่น ค่ำ
ขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัยค่ำติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือ
จัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี รำคำต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่ เกิน
20,000 บำท 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานเทศกิจ รวม 412,400 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 359,400 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 359,400 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 359,400 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนและเงินปรับปรุงเงินเดือน 
พนักงำนเทศบำลประเภทวิชำกำร จ ำนวน 1 อัตรำ  
 

  

  
งบด าเนินงาน รวม 53,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ    

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร 

จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เช่น เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก
ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษค่ำธรรมเนียมใน
กำรใช้สนำมบิน  
  

    

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 7,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตำมที่ได้มีค ำสั่งให้เดินทำงไป
รำชกำรเพ่ือเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
  

    

    
โครงกำรอบรมจัดระเบียบแผงลอย หำบเร่ เสน่ห์เมืองบ้ำนแหลม จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมจัดระเบียบ แผงลอย
หำบเร่ เสน่ห์เมืองบ้ำนแหลม โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบ ด้วยค่ำวิทยำกร ค่ำ
ป้ำยโครงกำร ค่ำจัดท ำเอกสำร ค่ำวัสดุ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆเป็นต้น 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำร เ ข้ ำ รั บกำรฝึ กอบรมของ เจ้ ำหน้ ำที่ ท้ อ งถิ่ น  พ.ศ .2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม(พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่  2  ล ำดับที่  1 
  

    

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้
งำนได ้ตำมปกติ ทั้งที่เป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน และที่
เป็นกำรจ้ำงเหมำ เฉพำะแรงงำนบุคคลภำยนอก 
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ค่าวัสดุ รวม 23,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนทั่วไป ในส ำนักงำนที่
มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำน  สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นรวมถึง
รำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือ
จัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่น   ค่ำขนส่ง ค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
  

    

   
วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงำนวัสดุกำรเกษตร  ที่
มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึง
รำยจ่ำยเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำ
สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
  

    

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์
และที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุ
กำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำ
อันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม  บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้
สำมำรถใช้ งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ ำยที่ ต้องช ำระพร้อมกับค่ำ
วัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัยค่ำติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึง
รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อหน่วยหรือต่อชุด 
ไม่เกิน 20,000 บำท 
  

    

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 3,664,340 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,329,140 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,329,140 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 667,440 บำท 

      
  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำน

เทศบำลประเภททั่วไปจ ำนวน 2 อัตรำ   
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ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 291,180 บำท 

      
  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงประจ ำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำของ

ลูกจ้ำงประจ ำจ ำนวน  1 อัตรำ   
      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1,250,520 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 
ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 1 อัตรำ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป 
จ ำนวน 10 อัตรำ  
  

    

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน
10 อัตรำ  
  

    

  
งบด าเนินงาน รวม 1,335,200 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 79,200 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทน เงินรำงวัล หรือเงินท ำขวัญ ฝ่ำอันตรำย 
เป็นครั้งครำว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงำนให้เทศบำล  เป็นต้น  
 

    

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 1,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ที่ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำรในกรณี  มีงำนเร่งด่วนเป็นครั้งครำวตำมควำมจ ำเป็น   
  

    

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 23,400 บำท 

      
  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลผู้มีสิทธิ

ได้รับตำมระเบียบฯ 
      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 4,800 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล
ผู้มีสิทธิได้รับตำมระเบียบฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บ
หนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่ำระวำง
รถบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำโฆษณำและเผยแพร่  ที่เป็นรำยจ่ำยเกี่ยวกับ
กำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ กระจำยเสียงโทรทัศน์ โรง
มหรสพ  หรือสิ่ ง พิมพ์ต่ ำ งๆ   ค่ำธรรมเนียมต่ ำงๆ  ค่ำ เบี้ ยประกัน
ค่ำใช้จ่ำย ในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำติดตั้ง
ไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณ
ต่ำงๆ เป็นต้น 
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำท ำประกันภัยรถบรรทุกน้ ำดับเพลิง 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 156 ล ำดับที่ 1 
  

    

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ   

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เช่น เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก
ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษค่ำธรรมเนียมใน
กำรใช้สนำมบิน  
  

    

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตำมที่ได้มีค ำสั่งให้เดินทำงไป
รำชกำรเพ่ือเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
  

    

    
โครงกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -  เพ่ือเป็นค่ำช่วยเหลือประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม ด้ำนสำ
ธำรณภัย ด้ำนกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และด้ำนกำรส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิต ทั้งนี้ประชำชนที่จะได้รับควำมช่วยเหลือต้องเป็นผู้ที่
ได้รับควำมเดือดร้อน หรือไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ในกำรด ำรง
ชีพ โดยอำจให้เป็นสิ่งของ หรือช่วยเป็นเงิน หรือกำรจัดบริกำรสำธำรณะ
เพ่ือได้รับกำรช่วยเหลือประชำชน ในระดับพ้ืนที่ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
เทศบำล 
 
 

    



28 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรช่วยเหลือประชำชน
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขครั้งที่ 2 ประจ ำปี 2564 หน้ำที่ 9 ล ำดับที่ 1 
  

    

โครงกำรตรวจสอบค้นหำจุดเสี่ยงต่อภัยพิบัติต่ำงๆ เช่น อัคคีภัย 
วำตภัย ภัยจำกกำรจมน้ ำ ภัยจำกมิจฉำชีพ และกำรเฝ้ำระวัง
ป้องกันโดยมีส่วนร่วมของประชำชน 

จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรตรวจสอบค้นหำจุดเสี่ยงต่อ
กำรเกิดภัย ต่ำงๆเช่น อัคคีภัย วำตภัย ภัยจำกำรจมน้ ำ ภัยจำกมิจฉำชีพ
และกำรเฝ้ำระวังป้องกัน โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำจัดท ำเอกสำรข้อมูล ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์แจ้งเตือน ค่ำ
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันภัย เช่น ถัง ดับเพลิง ห่วงยำง ฯลฯ ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม เป็นต้น 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 43 ล ำดับที่ 2 
  

    

    
โครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันอุบัติภัยทำงถนน จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันอุบัติภัยทำง
ถนน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำเช่ำเต๊นท์ตั้งจุด
บริกำร ค่ำน้ ำดื่มบริกำรประชำชน ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นต้องใช้ในกำรตั้ง
จุดบริกำรประชำชนในช่วงเทศกำลต่ำงๆ 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 44 ล ำดับที่ 4 
  

    

    
โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำ 
สำธำรณภัยแก่ชุมชน 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรมีส่ วนร่วมใน
ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแก่ชมชุม  โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย  ค่ำวิทยำกร  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำจัดท ำเอกสำร  ค่ำ
วัสดุ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เป็นต้น 
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- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 46 ล ำดับที่ 7 
  

    
โครงกำรอบรมกำรช่วยเหลือและกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นแก่
ผู้ประสบภัยต่ำงๆ 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมกำรช่วยเหลือและ
กำรปฐมพยำบำลเบื้ องต้นแก่ผู้ ประสบภัยต่ ำ งๆโดยมีค่ ำ ใช้ จ่ ำย
ประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำจัดท ำเอกสำร ค่ำวัสดุ
ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ  เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำร เ ข้ ำ รั บกำรฝึ กอบรมของ เจ้ ำหน้ ำที่ ท้ อ งถิ่ น  พ.ศ .2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 45 ล ำดับที่ 5 
  

    

    
โครงกำรอบรมชุดปฏิบัติจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำเทศบำลต ำบล 
บ้ำนแหลม 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมทบทวนชุดปฏิบัติจิต
อำสำภัยพิบัติประจ ำ เทศบำลต ำบลบ้ ำนแหลม  โดยมีค่ ำ ใช้ จ่ ำย
ประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำจัดท ำเอกสำร ค่ำวัสดุ
ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ  เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 หน้ำที่ 17  ล ำดับที่ 1 
  

    

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้
งำนได ้ตำมปกติ ทั้งที่เป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน และที่
เป็นกำรจ้ำงเหมำ เฉพำะแรงงำนบุคคลภำยนอก 
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ค่าวัสดุ รวม 431,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนทั่วไปที่เป็นวัสดุ
ส ำนักงำนที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น
รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย
เพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
  

    

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำและ
วิทยุที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง
รำยจ่ำยเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำ
สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน  ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่นค่ำขนส่ง ค่ำภำษีค่ำ
ประกันภัย  ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
  

    

   
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนทั่วไปที่เป็นวัสดุ
ก่อสร้ำงที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นรวมถึง
รำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือ
จัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
  

    

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่งและเครื่องจักรกลต่ำงๆ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติ มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำ
วัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้งเป็นต้น  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็น
ส่วน ประกอบในกำรหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่ำงๆ หรือน้ ำกลั่น
ส ำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภำพสิ้นเปลืองหมดไปและ
รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีเป็นต้น 
  

    

   
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น
รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย
เพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัยค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
  

    

   
วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นวัสดุเครื่องแต่งกำย ที่
มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึง
รำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือ
จัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่งค่ำ
ภำษ ีเป็นต้น  
  

    

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์
และที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุ
กำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำ
อันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ 
เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัยค่ำติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรำยจ่ำย
เ พ่ือจั ดหำ โปรแกรมคอมพิว เตอร์ ที่ มี ร ำคำต่ อหน่ วยหรือต่อชุ ด 
ไม่เกิน 20,000 บำท 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จ ำนวน 70,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนเกี่ยวกับวัสดุเครื่อง
ดับเพลิง ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้ น  รวมถึ งรำยจ่ ำ ยเ พ่ือประกอบดัดแปลงต่อ เติม  หรือปรับปรุ ง
วัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่น ค่ำ
ขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
  

    

   
วัสดุอื่น จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ไม่เข้ำลักษณะวัสดุประเภท
ใดๆที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง
รำยจ่ำยเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำ
สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับ  ค่ำวัสดุเช่น ค่ำขนส่ง ค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
  

    

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท 

   
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 500,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรสำร ค่ำเทเลกซ์ ค่ำวิทยุติดตำมตัว ค่ำวิทยุสื่อสำรค่ำ
สื่อสำรผ่ำนดำวเทียมค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  รวมถึง
อินเทอร์ เน็ตกำร์ดและค่ำสื่ อสำร อ่ืนๆ  เช่น  ค่ำเคเบิ้ลทีวี   ค่ำ เช่ ำ
ช่องสัญญำณดำวเทียม เป็นต้น และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้
ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเก่ียวกับกำรใช้บริกำร 
  

    

แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,462,360 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,056,360 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,056,360 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 847,940 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับกลำง  จ ำนวน 1 อัตรำ อ ำนวยกำร
ท้องถิ่นระดับต้นจ ำนวน 1 อัตรำประเภทวิชำกำรจ ำนวน 1 อัตรำ  และ
ประเภททั่วไป จ ำนวน 1 อัตรำ  
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เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 67,200 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่ง
ของพนักงำนเทศบำลประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับกลำง  จ ำนวน
1 อัตรำ  

    

   
เงนิประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 85,200 บำท 

      

  -  เ พ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนเทศบำลประเภท
อ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับกลำง จ ำนวน 1 อัตรำ และประเภทอ ำนวยกำร
ท้องถิ่นระดับต้น จ ำนวน 1 อัตรำ  

    

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1,020,020 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงของ
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน  3 อัตรำ  และพนักงำนจ้ำงทั่วไป
จ ำนวน 3 อัตรำ  

    

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 36,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 
3 อัตรำ 
 

    

  
งบด าเนินงาน รวม 406,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 74,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 1,000 บำท 

      
  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทน เงินรำงวัล หรือเงินท ำขวัญฝ่ำ

อันตรำยเป็นครั้งครำว ให้แก่ผู้ทีป่ฏิบัติงำนให้เทศบำล เป็นต้น  
      

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 1,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของพนักงำน
เทศบำลและพนักงำนจ้ำงที่ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรใน
กรณีมีงำนเร่งด่วนเป็นครั้งครำวตำมควำมจ ำเป็น  
  

    

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 72,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลผู้มีสิทธิ
ได้รับตำมระเบียบฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บ
หนังสือ หรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำระวำง
รถบรรทุกค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ที่เป็นรำยจ่ำยเกี่ยวกับ
กำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสียงโทรทัศน์ โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำค่ำจ้ำงเหมำบริกำรค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้ง
ประปำ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ  เป็นต้น 
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำท ำประกันภัยรถตู้รับส่งนักเรียน โดยถือปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำประกันภัย
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขครั้งที่ 2 ประจ ำปี 2564 หน้ำที่ 46 ล ำดับที่ 1 
  

    

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ   

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ 
นอกรำชอำณำจักร 

จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก
ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษค่ำธรรมเนียมใน
กำรใช้สนำมบิน 
  

    

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 25,000 บำท 

      
  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตำมที่ได้มีค ำสั่งให้

เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ ทั้งท่ีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน และที่เป็นกำร
จ้ำงเหมำเฉพำะแรงงำนของบุคคลภำยนอก  
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ค่าวัสดุ รวม 232,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนทั่วไปที่เป็นวัสดุ
ส ำนักงำนที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น
รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย
เพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
  

    

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 1,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำและ
วิทยุที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง
รำยจ่ำยเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำ
สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน  ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่นค่ำขนส่ง ค่ำภำษีค่ำ
ประกันภัย  ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
  

    

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่งและเครื่องจักรกลต่ำงๆ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติ มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำ
วัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้งเป็นต้น  
  

    

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็น
ส่วน ประกอบในกำรหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่ำงๆ หรือน้ ำกลั่น
ส ำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภำพสิ้นเปลืองหมดไปและ
รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีเป็นต้น 
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วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น
รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย
เพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัยค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
  

    

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์
และที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุ
กำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำ
อันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม  บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ 
เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัยค่ำติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรำยจ่ำย
เ พ่ือจั ดหำ โปรแกรมคอมพิว เตอร์ ที่ มี ร ำคำต่ อหน่ วยหรือต่อชุ ด 
ไม่เกิน 20,000 บำท 
  

    

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 20,668,920 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 9,461,500 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 9,461,500 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 6,829,220 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนครูเทศบำล
ต ำบลบ้ำนแหลม ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน  1  อัตรำ
ครู จ ำนวน 18 อัตรำ แยกเป็นครูโรงเรียนเทศบำลวัดลักษณำรำมฯ
จ ำนวน  9  อัตรำครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  จ ำนวน  9  อัตรำ ตั้งจ่ำยจำก 
เงินอุดหนุนทั่วไป 
  

    

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 336,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินวิทยฐำนะของ
พนักงำนครูเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม  คศ.3  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
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เงินวิทยฐำนะ จ ำนวน 714,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะของพนักงำนครูเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ และต ำแหน่งครูที่มีใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
  

    

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1,306,280 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงของ
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 9 อัตรำ (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจ ำนวน 8 
อัตรำ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีโรงเรียนเทศบำล 
วัดลักษณำรำม จ ำนวน 1  อัตรำ)  และพนักงำนจ้ำงทั่วไปจ ำนวน 5 อัตรำ 
(ผู้ดูแลเด็กจ ำนวน 4 อัตรำ ภำรโรง โรงเรียนเทศบำลวัดลักษณำรำม 
จ ำนวน 1 อัตรำ)  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  เป็นเงิน 291,072 บำท ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 1,015,200  บำท 
  

    

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 276,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 9 
อัตรำและพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 5 อัตรำ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
  

    

  
งบด าเนินงาน รวม 7,099,820 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 108,400 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรรักษำควำมเจ็บป่วยนอก
เวลำรำชกำรและในวันหยุดรำชกำร (แพทย์ พยำบำล ทันตแพทย์) เงิน
ประโยชน์ ตอบแทน อ่ืน เป็นกรณี พิ เศษ  ค่ ำตอบแทนบุคคลหรื อ
คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมกฏหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อ  จัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  ค่ำป่วยกำร อปพร ค่ำป่วยกำรอำสำสมัครบริบำล
ท้ อ งถิ่ น    ค่ ำ สมนำคุณกร รมกำรสอบคั ด เ ลื อ กฯ  ค่ ำตอบแทน
คณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด  ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย  ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในกำรเลือกตั้ง 
เงินรำงวัล เงินท ำขวัญฝ่ำอันตรำยเป็นครั้งครำว  ฯลฯ  ตำมแนวทำง
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095  ลง
วันที่ 28  พฤษภำคม  2564  
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เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 68,400 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนครูเทศบำล  ผู้มี
สิทธิได้รับตำมระเบียบฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ตำมแนวทำงหนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0809.4/ว 2070  ลง
วันที่ 14  กรกฎำคม  2563 
  

    

   
ค่าใช้สอย รวม 3,963,840 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 1,129,680 บำท 

      

       -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำรค่ำ
เย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำระวำง
รถบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ที่เป็นรำยจ่ำยเกี่ยวกับ
กำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสียงโทรทัศน์ โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆค่ำธรรมเนียม ต่ำงๆค่ำเบี้ยประกัน ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้ง
ประปำ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำติดตั้ง เครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ 
     -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงบุคลำกรช่วยปฏิบัติงำนในโรงเรียนเทศบำล 
วัดลักษณำรำม และในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด  
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ.2564 หน้ำที่ 14 ล ำดับที่ 4 
    -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดตั้งเครื่องส่งสัญญำณอินเตอร์เน็ต  พร้อมวำง
ระบบ ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
     -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 
     -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริหำรบุคคลภำยนอก เป็นค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ
ค่ำจ้ำงออกแบบ  ค่ำรับรองแบบ ฯลฯ 
     -  เพ่ือจ้ำงเป็นค่ำติดตั้งไฟฟ้ำเพ่ือใช้ในรำชกำร  ค่ำปักเสำพำดสำย
ภำยนอกสถำนที่รำชกำรเพ่ือให้รำชกำร (ศพด.) ได้ใช้บริกำรไฟฟ้ำ รวมถึง
ค่ำติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้ำ  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกำร
ไฟฟ้ำค่ำจ้ำงเหมำเดินสำยและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำเติม   ค่ำธรรมเนียม
รวมถึงกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ กำรเพ่ิมก ำลังไฟฟ้ำ  กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
กำรบ ำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ และอุปกรณ ์ ฯลฯ 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ   

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร 

จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก
ค่ำบรกิำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษค่ำธรรมเนียมใน
กำรใช้สนำมบิน  
  

    

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 130,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตำมที่ได้มีค ำสั่งให้เดินทำงไป
รำชกำรเพ่ือเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
  

    

    
โครงกำรเข้ำคำ่ยพักแรมลูกเสือ-เนตรนำรี ป.4-6 จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ - 
เนตรนำรี ป.4-6 โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่อง 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 61 ล ำดับที่ 22 
  

    

    
โครงกำรเข้ำร่วมแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรระดับภำคกลำงและ
ระดับประเทศ 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเข้ำร่วมแข่งขันทักษะทำง
วิ ช ำ ก ำ ร ร ะดั บภ ำคกล ำ งและร ะดั บป ร ะ เทศ  โ ด ยมี ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย
ประกอบด้วย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำร ค่ำที่พัก ค่ำ
เบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำรถและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องในกำรเดินทำงไปร่วม
แข่งขันควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับภำค  และระดับประเทศ   
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 47 ล ำดับที่ 2 
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โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำเช่ำเต๊นท์ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำยฐำนกิจกรรม ค่ำสนับสนุน
กำรแสดงค่ ำวั สดุ อุปกรณ์ต่ ำ งๆและค่ำ ใช้ จ่ ำย อ่ืนๆ  ที่ เกี่ ยว เนื่ อง 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 48 ล ำดับที่ 3 
  

    

    
โครงกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรทบทวนแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำป้ำยโครงกำรค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำร
ฝึกอบรม ค่ำวัสดุและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆท่ีเกี่ยวเนื่อง 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 158 ล ำดับที่ 4 
  

    

    
โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนพนักงำนครู พนักงำนจ้ำง และ
ผู้ปฏิบัติงำนทำงกำรศึกษำ 

จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน
พนักงำนครู พนักงำนจ้ำง และผู้ปฏิบัติงำนทำงกำรศึกษำ โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำย
โครงกำร ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม ค่ำเช่ำรถ ค่ำของที่
ระลึก ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงไปรำชกำรและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ  ที่
เกี่ยวเนื่อง 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข ครั้งที ่2 ประจ ำปี พ.ศ.2564 หน้ำที่ 15 ล ำดับที่ 5 
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โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ภำยนอกสถำนศึกษำ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้จำกแหล่ง
เรียนรู้ภำยนอกสถำนศึกษำ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำเช่ำรถ ค่ำเข้ำ
ชมแหล่งเรียนรู้ ค่ำวัสดุและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่อง 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข ครั้งที ่2 ประจ ำปี พ.ศ.2564 หน้ำที่ 10 ล ำดับที่ 1 
  

    

    
โครงกำรพัฒนำกำรสมวัยใส่ใจลูกรัก จ ำนวน 28,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำกำรสมวัยใส่ใจลูกรัก
โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวเนื่อง 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 52 ล ำดับที่ 10 
  

    

    
โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้สู่ O-NET จ ำนวน 54,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้
สู่ O-Net โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่อง 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 65 ล ำดับที่ 27 
  

    

    
โครงกำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำร
เรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำ
วิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำจัดท ำ
เอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวเนื่อง 
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- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 159 ล ำดับที่ 7 
  

    
โครงกำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำมรอยเท้ำพ่อ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตำมรอยเท้ำพ่อ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วยค่ำวิทยำกรค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่อง 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 64 ล ำดับที่ 25 
  

    

    
โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรเรียนรู้นอกสถำนศึกษำ ของโรงเรียน
เทศบำลวัดลักษณำรำม 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรเรียนรู้
นอกสถำนศึกษำ ของโรงเรียนเทศบำลวัดลักษณำรำม โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำป้ำย
โครงกำร   ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ  และค่ำใช้จ่ ำย อ่ืนๆ  ที่ เกี่ยวเนื่อง 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข ครั้งที ่2 ประจ ำปี พ.ศ.2564 หน้ำที่ 16 ล ำดับที่ 6 
  

    

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 2,072,160 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย 
1.  เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นเงิน 1,258,845  บำท 
-  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนค่ำอำหำรกลำงวัน ให้แก่ เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เด็กอนุบำลและเด็ก ป.1-ป.6 ในสถำนศึกษำในสังกัด
เทศบำล ดังนี้ 
    โรงเรียนเทศบำลวัดลักษณำรำม เป็นเงิน  327,600 บำท 
    ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดลักษณำรำม เป็นเงิน  66,885 บำท 
    ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนแหลม เป็นเงิน 478,485 บำท 
    ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดต้นสน เป็นเงิน 241,815  บำท 
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    ศูนย์ พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลำง  เป็นเงิน  144,060 บำท 
2.  เงินอุดหนุนส ำหรับส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 7,200 บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำ ให้แก่ สถำนศึกษำใน
สังกัดเทศบำล ตำมรำยกำร 
ดังต่อไปนี้ 
    2.1 ค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wireless Fidelity : WiFi  
    เป็นเงิน 7,200 บำท 
3. ค่ำปัจจัยพ้ืนฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน โดยจัดสรรส ำหรับนักเรียน 
ในโรงเรียนสังกัดเทศบำลที่บิดำ/มำรดำ/ผู้ปกครอง มีรำยได้ต่อครัวเรือน 
ไม่ เ กิ น  36,000 บำทต่ อปี  จั ดส ร ร ให้ นั ก เ รี ยน โ ร ง เ รี ยน เทศบำล 
วัดลักษณำรำม จ ำนวน 12 คน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  
เป็นเงิน 12,000 บำท 
4. เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ
อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป    
เป็นเงิน 311,260 บำท แยกเป็น 
    4.1  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบำล 
    วัดลักษณำรำมเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน(รำยหัว ) เป็น เงิน 
    173,900บำท 
        (1) ค่ำรำยหัว  เป็นเงิน 144,400 บำท  แยกเป็น 
        ระดับอนุบำลศึกษำ  เป็นเงิน 32,300 บำท 
        ระดับประถมศึกษำ  เป็นเงิน 112,100 บำท 
        (2) ค่ำรำยหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) ระดับประถมศึกษำ 29,500 บำท 
    4.2  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบำล 
    วัดลักษณำรำมเป็นค่ำหนังสือเรียนเป็นเงิน  47,120 บำท แยกเป็น 
        ระดับอนุบำลศึกษำ เป็นเงิน 3,800   บำท 
        ระดับประถมศึกษำปีที ่1 เป็นเงิน     5,950 บำท 
        ระดับประถมศึกษำปีที ่2 เป็นเงิน     5,850 บำท  

      

          ระดับประถมศึกษำปีที ่3 เป็นเงิน     5,230 บำท 
        ระดับประถมศึกษำปีที ่4  เป็นเงิน     9,190 บำท 
        ระดับประถมศึกษำปีที ่5 เป็นเงิน     5,930 บำท 
        ระดับประถมศึกษำปีที ่6 เป็นเงิน   11,170 บำท 
    4.3  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบำล 
    วั ด ลั ก ษ ณ ำ ร ำ ม เ ป็ น ค่ ำ เ ค รื่ อ ง อุ ป ก ร ณ์ ก ำ ร เ รี ย น  เ ป็ น เ งิ น 
    26,810บำท แยกเป็น 
        ระดับอนุบำลศึกษำ    เป็นเงิน   3,800 บำท 
        ระดับประถมศึกษำ    เป็นเงิน  23,010 บำท 
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    4.4  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบำล 
    วัดลักษณำรำมเป็นค่ำ เครื่ องแบบนักเรียน  โรงเรียนเทศบำล 
    วัดลักษณำรำม เป็นเงิน 26,940 บำท  แยกเป็น 
        ระดับอนุบำลศึกษำ    เป็นเงิน   5,700  บำท 
        ระดับประถมศึกษำ    เป็นเงิน  21,240  บำท 
    4.5  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบำล 
    วัดลักษณำรำมเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเป็นเงิน 36,490 บำท  
    แยกเป็น 
        ระดับอนุบำลศึกษำ    เป็นเงิน  8,170 บำท 
        ระดับประถมศึกษำ    เป็นเงิน 28,320 บำท 
5.  เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก  เป็นเงิน 482,850  บำท  แยกเป็น 
    5.1 ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (จัดสรรส ำหรับเด็กอำยุ 2 – 5 ปี)  
    เป็นเงิน 307,700  บำท  แยกเป็น 
    -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนแหลม   158,100 บำท 
    -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลำง   47,600  บำท 
    -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดลักษณำรำม  22,100 บำท 
    -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดต้นสน  79,900 บำท 
    5.2 ค่ำหนังสือเรียน (จัดสรรส ำหรับเด็กอำยุ 3-5 ปี) เป็นเงิน  
    31,000  บำท  แยกเป็น 
    -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนแหลม   15,800   บำท 
    -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลำง    5,200   บำท 
    -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดลักษณำรำม  2,000 บำท 
    -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดต้นสน   8,000 บำท 
   5.3 ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  (จัดสรรส ำหรับเด็กอำยุ 3 – 5 ปี)  
    เป็นเงิน 31,000  บำท แยกเป็น 
    -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนแหลม   15,800   บำท 
    -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลำง    5,200   บำท 
    -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดลักษณำรำม  2,000 บำท 
    -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดต้นสน   8,000 บำท 
    5.4 ค่ำ เครื่ องแบบนักเรียน  (จัดสรรส ำหรับ เด็กอำยุ  3 – 5 ปี )   
    เป็นเงิน   46,500  บำท แยกเป็น 
    -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนแหลม   23,700  บำท 
    -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลำง    7,800   บำท 
    -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดลักษณำรำม   3,000  บำท 
    -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดต้นสน   12,000  บำท 
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    5.5 ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (จัดสรรส ำหรับเด็กอำยุ 3 – 5 ปี)  
    เป็นเงิน 66,650  บำท แยกเป็น 
     -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนแหลม 33,970  บำท 
    -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลำง  11,180  บำท 
    -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดลักษณำรำม  4,300  บำท 
    -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดต้นสน  17,200 บำท 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/
ว 411 ลว 14 กรกฎำคม 2563 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข ครั้งที ่2 ประจ ำปี พ.ศ.2564 หน้ำที่ 11 ล ำดับที่ 2 
  

    
โครงกำรสำนสัมพันธ์บ้ำนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดเทศบำล
ต ำบลบ้ำนแหลม 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสำนสัมพันธ์บ้ำนและศูนย์
พัฒนำเด็ก เล็ ก  สั งกัด เทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม  โดยมีค่ ำ ใช้จ่ ำย
ประกอบด้วย ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรเยี่ยมบ้ำน
และเอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่อง 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 161 ล ำดับที่ 10 
  

    

    
โครงกำรหนูน้อยสดใสห่ำงไกลยำเสพติด จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรหนูน้อยสดใสห่ำงไกลยำเสพ
ติด โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวเนื่อง 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขครั้ง 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 หน้ำที่ 17 ล ำดับที่ 7 
  

    

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ ทั้งที่เป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน และที่
เป็นกำรจ้ำงเหมำเฉพำะแรงงำนของบุคคลภำยนอก 
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ค่าวัสดุ รวม 2,753,980 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 51,800 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนทั่วไปที่เป็นวัสดุ
ส ำนักงำนที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น
รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย
เพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
  

    

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 51,800 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำและ
วิทยุที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง
รำยจ่ำยเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำ
สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน  ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่นค่ำขนส่ง ค่ำภำษีค่ำ
ประกันภัย  ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
  

    

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2,400,380 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนทั่วไปในครัวเรือนที่มี
ลักษณะ โดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นรวมถึงรำยจ่ำย
เพ่ือ ประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำ
สิ่งของที่ใช้ใน กำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ ทรัพย์สิน ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัยค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบำลและเด็ก  
ป.1-ป.6 โรงเรียนในสังกัดเทศบำลศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของเทศบำล  และ
โรงเรียนในสั งกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน
(สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียนวัดต้นสน  โรงเรียนวัดในกลำงและโรงเรียน 
บ้ำนแหลมตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม(พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 52 ล ำดับที่ 11 
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วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนทั่วไปที่เป็นวัสดุ
ก่อสร้ำงที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นรวมถึง
รำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือ
จัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
  

    

   
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับงำนวิทยำศำสตร์
ด้ำนกำรแพทย์ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำร
ใช้งำนไม่ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั่น
รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย
เพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษีค่ำ
ประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
  

    

   
วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงำนด้ำนกำรเกษตรที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นรวมถึงรำยจ่ำย
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของ
ที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและ
รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่นค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
  

    

   
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้น  รวมถึ งรำยจ่ ำยเ พ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุ ง
วัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้
สำมำรถใช้ งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ ต้องช ำระพร้อมกับค่ำ
วัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภัยค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
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วัสดุกีฬำ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับกำรกีฬำที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำย
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรำยจ่ำยเพ่ือจัดหำ
สิ่งของ ที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ และรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำ
ประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
  

    

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์
และที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุ
กำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำ
อันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม  บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น 
ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัยค่ำติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือ
จัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี รำคำต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่ เกิน
20,000 บำท 
  

    

   
วัสดุกำรศึกษำ จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้ไปในกำรจัดกำรศึกษำที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นรวมถึงรำยจ่ำย
เพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุรำยจ่ำยเพ่ือจัดหำ
สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ  และรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
-  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสื่อกำรเรียนกำรสอนด้ำนอำรมณ์
แล ะด้ ำ น อ่ืนๆ  เ ช่ น  ผ้ ำ เ ช็ ด มื อ  ผ้ ำ กั น เ ปื้ อน  แผ่ น ร องกั น เ ล อะ 
ชุดเครื่องนอน ฯลฯ 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0893.2/ว 801 
ลงวันที่ 11  มีนำคม  2551 
  
 
 
 
 
 

    



49 

   
วัสดุดนตรี จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนเกี่ยวกับกำรดนตรีที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะ เวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำย
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของ
ที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและ
รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
  

    

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 273,600 บาท 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 160,000 บำท 

      
  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำที่ใช้ในสถำนศึกษำในสังกัด

เทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม 
      

   
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล จ ำนวน 80,000 บำท 

      
  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำที่ใช้ในสถำนศึกษำในสังกัดเทศบำล

ต ำบลบ้ำนแหลม 
      

   
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 3,600 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำน ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่ำใช้จ่ำย
เพ่ือให้ได้ ใช้บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยที่ เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้
บริกำร เช่น ค่ำเช่ำเครื่อง ค่ำเช่ำเลขหมำยโทรศัพท์ ค่ำบ ำรุงรักษำ
สำย เป็นต้น  

    

   
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -  เ พ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์ เน็ตรวมถึง
อินเตอร์เน็ตกำร์ด และค่ำสื่อสำรอ่ืนๆ เช่น  ค่ำสำนเคเบิลทีวี  ค่ำเช่ำ
ช่องสัญญำณดำวเทียม ฯลฯ เป็นต้น   
  

    

  
งบเงินอุดหนุน รวม 4,107,600 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 4,107,600 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน 4,107,600 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันแก่เด็กเล็กเด็ก
อนุบ ำลและ เด็ ก  ป .1 - ป .6 ให้ แก่  โ ร ง เ รี ยน ในสั ง กั ดส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  (สพฐ.) ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบำล
จ ำนวน 3 โรงเรียน  โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
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1. เงินอุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนวัดต้นสน เป็นเงิน 1,108,800 บำท 
2. เงินอุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนวัดในกลำง เป็นเงิน 609,000 บำท 
3. เงินอุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนบ้ำนแหลม เป็นเงิน2,389,800 บำท 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 หน้ำที่ 18 ล ำดับที่ 8 
  

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,607,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,980,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,980,000 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,316,760 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนเทศบำล
ประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับกลำง  จ ำนวน  1 อัตรำ ประเภท
อ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับต้นจ ำนวน  1 อัตรำ  และประเภททั่ ว ไป
จ ำนวน 1 อัตรำ 
  

    

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 67,200 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่ง
ของพนักงำนเทศบำลประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับกลำง จ ำนวน 1 
อัตรำ 
  

    

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 85,200 บำท 

      

  -  เ พ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนเทศบำลประเภท
อ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับกลำง จ ำนวน 1 อัตรำ และประเภทอ ำนวยกำร
ท้องถิ่นระดับต้น จ ำนวน 1 อัตรำ 
  

    

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 510,840 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงของ
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 3 อัตรำ 
  

    

  
งบด าเนินงาน รวม 627,200 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 87,200 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 1,000 บำท 

      
  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทน เงินรำงวัล หรือเงินท ำขวัญฝ่ำอันตรำยเป็น

ครั้งครำว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงำนให้เทศบำล เป็นต้น 
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ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงที่ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำรในกรณีมีงำนเร่งด่วน เป็นครั้งครำวตำมควำมจ ำเป็น  
  

    

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 72,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลผู้มีสิทธิได้รับตำม
ระเบียบฯ 
  

    

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 4,200 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำลผู้มีสิทธิ
ได้รับตำมระเบียบฯ 
  

    

   
ค่าใช้สอย รวม 321,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บ
หนังสือ หรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำระวำง
รถบรรทุกค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ที่เป็นรำยจ่ำยเกี่ยวกับ
กำร จ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้ง
ประปำ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ เป็นต้น (ตั้งจ่ำย
จำกรำยได ้เป็นเงิน 7,400 บำท) 
     -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำม
พระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภร-
ณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติยรำชนำรี (ตั้ง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 12,600 บำท) 
     -  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม  (พ.ศ.
2561-2565) แก้ไข ครั้งที ่4 ประจ ำปี พ.ศ.2563 หน้ำที่ 13 ล ำดับที่ 2 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ   

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก
ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษค่ำธรรมเนียมใน
กำรใช้สนำมบิน  
  

    

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 90,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตำมที่ได้มีค ำสั่งให้เดินทำงไป
รำชกำรเพ่ือเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
  

    

    

โครงกำรชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้ำตำมโครงกำรสัตว์ 
ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภร 
ณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติย 
รำชนำรี 

จ ำนวน 63,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษ
สุนัขบ้ำตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำม
พระปณิธำนศำสตรำจำรย์ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ
วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี โดย
จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ค่ำเข็มฉีด
ยำพลำสติก ค่ำไซริงค์พลำสติก ค่ำแอลกอฮอล์ ค่ำถุงมือ ค่ำส ำลี และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงกำร (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 63,000 บำท) 
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่มท
0810.5/ว1042 ลงวันที่10เมษำยน2561 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข ครั้งที ่2 ประจ ำปี พ.ศ.2564 หน้ำที่ 29-30 ล ำดับที่ 10 
  

    

    
โครงกำรน้ ำตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ สะอำด ปลอดภัย จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรน้ ำตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ
สะอำด ปลอดภัย  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ชุดตรวจกำร
ปนเปื้อนคลอริฟอร์มในน้ ำและน้ ำแข็ง  ชุดทดสอบควำมกระด้ำงในน้ ำ ไม้
พันส ำลี ถุงมือยำง แอลกอฮอล์  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวเนื่องใน
โครงกำร 
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- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565)  หน้ำที่  72  ล ำดับที่ 4  
  

    
โครงกำรประชำสัมพันธ์ลด ละ เลิก โฟมบรรจุอำหำร จ ำนวน 6,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรประชำสัมพันธ์ ลด ละ เลิก 
โฟมบรรจุอำหำร  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำป้ำย ค่ำแผ่นพับ
ประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องในโครงกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565)  แก้ไข ครั้งที ่ 2  ประจ ำปี พ.ศ.2564 หน้ำที่ 25-26  ล ำดับที่ 7 
  

    

    
โครงกำรฝึกอบรมสุขำภิบำลอำหำรส ำหรับผู้ประกอบกำรค้ำอำหำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมสุขำภิบำลอำหำร
ส ำหรับผู้ประกอบกำรค้ำอำหำร โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำ
ป้ำยโครงกำร ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนที่ใช้ในกำร
ฝึกอบรมค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำโรลอัพสื่อกำร
สอน ค่ำผ้ำ กันเปื้อนและหมวกคลุมผม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องใน
โครงกำร 
    - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 
    - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 74 ล ำดับที่ 6 
  

    

    
โครงกำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรในตลำดเอกชน จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัย 
ด้ำนอำหำรในตลำดเอกชน  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ชุด
ทดสอบบอแรกซ์ในอำหำร  ชุดทดสอบซำลิซิลิค  ชุดทดสอบสำรโพลำร์ 
ชุดทดสอบฟอร์มำลีนชุดทดสอบสำรฟอกขำว   และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวเนื่องในโครงกำร 
    - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
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- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565)  แก้ไขครั้งที่  2  ประจ ำปี พ.ศ.2564 หน้ำที่  27  ล ำดับที่  8 
  

    
โครงกำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรในร้ำนค้ำอำหำรแผง
ลอยจ ำหน่ำยอำหำร โรงอำหำรในโรงเรียนและร้ำนมินิมำร์ท 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัย 
ด้ำนอำหำรในร้ำนค้ำอำหำร  แผงลอยจ ำหน่ำยอำหำร โรงอำหำรใน
โรงเรียนและร้ำนมินิมำร์ท  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำน้ ำยำ
ตรวจวัดค่ำแบคทีเรียในอำหำร  ไม้พันส ำลี แอลกอฮอล์ ถุงมือยำง และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องในโครงกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565)  หน้ำที่  75  ล ำดับที่  9 
  

    

    
โครงกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำประปำ จ ำนวน 12,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำประปำ
โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำบริกำรตรวจวิเครำะห์น้ ำยำตรวจวัด
ค่ำแบคทีเรียในน้ ำ  ชุดทดสอบค่ำคลอลีนอิสระในน้ ำชุดทดสอบค่ำควำม
กระด้ำง ถุงมือยำง แอลกอฮอล์  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องใน
โครงกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565)  หน้ำที่  77  ล ำดับที่ 11  
  

    

    
โครงกำรเศรษฐกิจครัวเรือน  ผักสวนครัวแนวตั้ง จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเศรษฐกิจครัวเรือนผักสวน
ครัวแนวตั้ง  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำป้ำย  ค่ำอวน ค่ำดิน
ปลูกต้นไม ้อุปกรณ์  และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องในโครงกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565)  แก้ไขครั้งที่  2  ประจ ำปี พ.ศ.2564  หน้ำที่ 28 ล ำดับที่  9 
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ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกต ิทั้งท่ีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำนและที่
เป็นค่ำจ้ำงเหมำเฉพำะแรงงำนของบุคคลภำยนอก 
  

    

   
ค่าวัสดุ รวม 219,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 35,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนทั่วไปที่เป็นวัสดุ
ส ำนักงำนที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น
รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย
เพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น  

    

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำและ
วิทยุที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง
รำยจ่ำยเพือ่ประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำ
สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน  ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่นค่ำขนส่ง ค่ำภำษีค่ำ
ประกันภัย  ค่ำติดตั้ง เป็นต้น   

    

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่งและเครื่องจักรกลต่ำงๆ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติ มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำ
วัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้งเป็นต้น  

    

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 65,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็น
ส่วน ประกอบในกำรหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่ำงๆ หรือน้ ำกลั่น
ส ำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภำพสิ้นเปลืองหมดไปและ
รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีเป็นต้น 
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วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับวัสดุวิทยำศำสตร์
ด้ำนกำรแพทย์ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำร
ใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น
รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย
เพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี
ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  

    

   
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น
รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย
เพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี
ค่ำประกันภัยค่ำติดตั้ง เป็นต้น  

    

   
วสัดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์
และที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุ
กำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำ
อันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม  บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น 
ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัยค่ำติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือ
จัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี รำคำต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่ เกิน 
20,000บำท 

    

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,565,800 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 687,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 687,000 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 506,640 บำท 

      
  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนเทศบำล

ประเภทวิชำกำร จ ำนวน 1  อัตรำ  
    

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 12,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงำน 
ด้ำนสำธำรณสุข (พ.ต.ส.) ของพนักงำนเทศบำล ประเภทวิชำกำรจ ำนวน  
1 อัตรำ  
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ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 168,360 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงของ
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 1 อัตรำ 
  

    

  
งบด าเนินงาน รวม 698,800 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 30,800 บาท 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 1,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของพนักงำน
เทศบำลและพนักงำนจ้ำงที่ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรใน
กรณีมีงำนเร่งด่วน เป็นครั้งครำว ตำมควำมจ ำเป็น   
  

    

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 29,800 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำลผู้มีสิทธิ
ได้รับตำมระเบียบฯ 
  
 

    

   
ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 440,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำรค่ำเย็บ
หนังสือ หรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำระวำง
รถบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ที่เป็นรำยจ่ำยเกี่ยวกับ
กำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ กระจำยเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำ
ติดตั้งประปำ ค่ำติดตั้ งโทรศัพท์  ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ   
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงบริกำรก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย ท ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์
และพ่นสำรเคมีก ำจัดยุงลำยตัวแก่  จ ำนวน 4 อัตรำ 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข ครั้งที ่2 ประจ ำปี พ.ศ.2564 หน้ำที่ 23  ล ำดับที่  4 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ   

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก
ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษค่ำธรรมเนียมใน
กำรใช้สนำมบิน  
  

    

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตำมที่ได้มีค ำสั่งให้เดินทำง 
ไปรำชกำรเพ่ือเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
  

    

    
โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำศักยภำพแกนน ำสุขภำพชุมชน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
ศักยภำพแกนน ำสุขภำพชุมชน โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ประกอบด้วย ค่ำ
ป้ำยโครงกำร  ค่ำวิทยำกร  ค่ำอำหำรกลำงวัน  ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนที่ใช้ในกำรฝึกอบรมและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวเนื่องในโครงกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565)  แก้ไขครั้งที่  2  ประจ ำปี พ.ศ.2564 หน้ำที่ 19  ล ำดับที่  1 

    

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ ทั้งที่เป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน และ
ที่เป็นกำรจ้ำงเหมำ เฉพำะแรงงำนของบุคคลภำยนอก  
  

    

   
ค่าวัสดุ รวม 148,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำและ
วิทยุที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง
รำยจ่ำยเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำ
สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน  ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่นค่ำขนส่ง ค่ำภำษีค่ำ
ประกันภัย  ค่ำติดตั้ง เป็นต้น   
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วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่งและเครื่องจักรกลต่ำงๆ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติ มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำ
วัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้งเป็นต้น   

    

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็น
ส่วนประกอบ ในกำรหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่ำงๆ หรือน้ ำกลั่น
ส ำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภำพสิ้นเปลืองหมดไป  และ
รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น   ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีเป็นต้น  

    

   
วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงำนด้ำนกำรเกษตรที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นรวมถึงรำยจ่ำย
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของ
ที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและ
รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่นค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  

    

   
วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเครื่องแต่งกำย ที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำย
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของ
ทีใ่ช้ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและ
รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่งค่ำภำษ ีเป็นต้น     

    

   
วัสดุอื่น จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ไม่เข้ำลักษณะวัสดุประเภท
ใดๆที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำนสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นรวมถึง
รำยจ่ำยเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำ
สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี
ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน       

    
โครงกำรเงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินงำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 180,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  ชุมชนละ 20,000 บำท รวม 9 ชุมชน  
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 180,000 บำท 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม(พ.ศ .2561-
2565) หน้ำที่ 97 ล ำดับที่ 37 
  

    

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,217,040 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,010,040 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,010,040 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 872,040 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนเทศบำล
ประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับต้น  จ ำนวน 1 อัตรำ และประเภท
วิชำกำร จ ำนวน 1 อัตรำ 

    

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 18,000 บำท 

      
  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนเทศบำลประเภท

อ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับต้น จ ำนวน 1 อัตรำ 
      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 108,000 บำท 

      
  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 

ของพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 1 อัตรำ  
    

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 12,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงทั่วไป 
จ ำนวน 1 อัตรำ  
  

    

  
งบด าเนินงาน รวม 207,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 34,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของพนักงำน
เทศบำลลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงที่ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำรในกรณีมีงำนเร่งด่วนเป็นครั้งครำวตำมควำมจ ำเป็น  
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เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 29,000 บำท 

      
  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล

ผู้มีสิทธิได้รับตำมระเบียบฯ 
      

   
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บ
หนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่ำระวำง
รถบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ที่เป็นรำยจ่ำยเกี่ยวกับ
กำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ กระจำยเสียงโทรทัศน์ โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้ง
ประปำ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ เป็นต้น 
  

    

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ   

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก
ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษค่ำธรรมเนียมใน
กำรใช้สนำมบิน  
  

    

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตำมที่ได้มีค ำสั่งให้เดินทำงไป
รำชกำรเพ่ือเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
  

    

    
โครงกำรช่วยเหลือทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำและให้ช่วยเหลือ
นักเรียนซึ่งเป็นผู้ยำกจนหรือผู้ด้อยโอกำส 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำและ
ให้ช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยำกจนหรือผู้ด้อยโอกำส ตำมอ ำนำจหน้ำที่
ของเทศบำล 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยจ่ำยเกี่ยวกับ
ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำและให้ช่วยเหลือนักเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม(พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 ประจ ำปี 2564 หน้ำที่ 22 ล ำดับที่ 1 

    



62 

  

    

โครงกำรช่วยเหลือประชำชนที่ขำดโอกำสทำงสังคมและกำร
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำกโรคอุบัติใหม่ เช่น ไวรัสโคโรนำ 
(COVID-19) ฯลฯ 

จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำช่วยเหลือประชำชนที่ขำดโอกำสทำงสังคม  เป็นค่ำ
ปรับปรุงที่อยู่อำศัย ค่ำเครื่องอุปโภคบริโภค ในกำรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจำก(COVID-19) ในเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม ตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ของเทศบำล 
     - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น  พ.ศ.2560
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ.2561 
     - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม(พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 ประจ ำปี 2564 หน้ำที่ 23 ล ำดับที่ 2 
  

    

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ ทั้งที่เป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน และที่
เป็นกำรจ้ำงเหมำเฉพำะแรงงำนของบุคคลภำยนอก  
  

    

   
ค่าวัสดุ รวม 63,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนทั่วไปที่เป็นวัสดุ
ส ำนักงำนที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น
รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย
เพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
  

    

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 1,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำและ
วิทยุที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง
รำยจ่ำยเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำ
สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน  ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่นค่ำขนส่ง ค่ำภำษีค่ำ
ประกันภัย  ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
  

    



63 

   
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 1,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนทั่วไปที่เป็นวัสดุ
ก่อสร้ำงที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นรวมถึง
รำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือ
จัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 

    

   
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้น  รวมถึ งรำยจ่ ำยเ พ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุ ง
วัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้
สำมำรถใช้ งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ ต้องช ำระพร้อมกับค่ำ
วัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภัยค่ำติดตั้ง เป็นต้น  

    

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์
และที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุ
กำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำ
อันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม  บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น 
ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัยค่ำติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือ
จัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี รำคำต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่ เกิน
20,000 บำท 
  

    

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานสวนสาธารณะ รวม 1,206,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 240,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 240,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 216,000 บำท 

      
  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 

ทั่วไปจ ำนวน 2 อัตรำ (อัตรำว่ำง)   
    

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 24,000 บำท 

        - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวพนักงำนจ้ำงทั่วไปจ ำนวน 2 อัตรำ(อัตรำว่ำง)     
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งบด าเนินงาน รวม 966,500 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 656,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 236,000 บำท 

      

       - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำรค่ำ
เย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำระวำง
รถบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สินค่ำโฆษณำและเผยแพร่ที่เป็นรำยจ่ำยเกี่ยวกับ
กำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้ง
ประปำ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ เป็นต้น  
     - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงบริกำรบ ำรุงดูแลรักษำต้นไม้ปลูกต้นไม้  เกำะ
กลำงถนน ทำงเท้ำ และพ้ืนที่สีเขียวและท่ีสำธำรณะ จ ำนวน 2 อัตรำ 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561 –
 2565) แก้ไข ครั้งที ่2 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 หน้ำที่ 1 ล ำดับที่ 1  
  

    

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบำล จ ำนวน 400,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต
เทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ. 2561 –
 2565) เพ่ิมเติมครั้งที ่1/2564 หน้ำ 1 ล ำดับที่ 1 
  

    

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ ทั้งที่เป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน และที่
เป็นกำรจ้ำงเหมำเฉพำะแรงงำนของบุคคลภำยนอก  
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ค่าวัสดุ รวม 310,500 บาท 

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนทั่วไปที่เป็นวัสดุงำน
บ้ำนงำนครัวที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำร
ใช้งำนไม่ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น
รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือ
จัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่งค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น   

    

   
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนทั่วไปที่เป็นวัสดุ
ก่อสร้ำงที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นรวมถึง
รำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือ
จัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  

    

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็น
ส่วน ประกอบในกำรหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่ำงๆ หรือน้ ำกลั่น
ส ำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภำพสิ้นเปลืองหมดไปและ
รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีเป็นต้น  

    

   
วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 287,500 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงำนด้ำนกำรเกษตรที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นรวมถึงรำยจ่ำย
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของ
ที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและ
รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่นค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 10,180,700 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,836,900 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,836,900 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 494,700 บำท 

      
  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนเทศบำล

ประเภททั่วไป จ ำนวน 1 อัตรำ  
    

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 15,120 บำท 

      
  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) ของพนักงำน

เทศบำลประเภททั่วไป จ ำนวน 1 อัตรำ  
    

   
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 318,240 บำท 

      
  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงประจ ำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำของ

ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 1 อัตรำ 
      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 984,840 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงของ
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 4 อัตรำและพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 2 
อัตรำ  

    

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 24,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 
2 อัตรำ 
  

    

  
งบด าเนินงาน รวม 8,143,800 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 5,800 บาท 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 1,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของพนักงำน
เทศบำลลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงที่ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำรในกรณีมีงำนเร่งด่วนเป็นครั้งครำวตำมควำมจ ำเป็น  
  

    

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 4,800 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของลูกจ้ำงประจ ำที่มี
สิทธิได้รับตำมระเบียบ ฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 6,479,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 6,000,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บ
หนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่ำระวำง
รถบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ที่เป็นรำยจ่ำยเกี่ยวกับ
กำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ กระจำยเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้ง
ประปำ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ 
      -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงบริกำรเก็บขนมูลฝอย ค่ำจ้ำงรักษำควำมสะอำด
ถนนและพ้ืนที่สำธำรณะ จ ำนวน 43 อัตรำ 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข ครั้งที ่2 ประจ ำปี พ.ศ.2564 หน้ำที่  43 ล ำดับที่ 3 
     -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขนย้ำยขยะมูลฝอยน ำไปก ำจัด 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข ครั้งที ่2 ประจ ำปี พ.ศ.2564 หน้ำที่  44  ล ำดับที่ 4 
     -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำท ำประกันภัยรถขยะ 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำ
ประกันภัยทรัพย์สิ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  พ.ศ.2562 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 173 ล ำดับที ่1 
  

    

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ   

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก
ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษค่ำธรรมเนียมใน
กำรใช้สนำมบิน  
  

    

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตำมที่ได้มีค ำสั่งให้เดินทำง 
ไปรำชกำรเพ่ือเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
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โครงกำรกวำดบ้ำนท ำควำมสะอำดเมือง (Big Cleaning Day) 
บ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
พนักงำนเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรกวำดบ้ำนท ำควำมสะอำด
เมือง(Big Cleaning Day) บ ำเ พ็ญสำธำรณะประโยชน์ เ พ่ือส่ ง เสริม
คุณธรรม จริยธรรมของพนักงำนเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม โดยจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องในโครงกำร 
- เป็นไปตำม พ.ร.บ.เทศบำล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่ 1 ประจ ำปี 2564 หน้ำที่ 2  ล ำดับที่ 1    
  

    

    
โครงกำรผลิตปุ๋ยน้ ำชีวภำพจำกขยะอินทรีย์ จ ำนวน 6,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรผลิตปุ๋ยน้ ำชีวภำพจำกขยะ
อินทรีย์ โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำกำกน้ ำตำล  ค่ำจุลินทรีย์
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องในโครงกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 126 ล ำดับที่ 4 
  

    

    
โครงกำรผ้ำป่ำขยะ จ ำนวน 4,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรผ้ำป่ำขยะ  โดยจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วยค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำจัดท ำใบปลิว และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่องในโครงกำร 
- เป็นไปตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องกำรจัดกำรมูลฝอย พ.ศ.
2561 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565)  แก้ไขครั้งที่  2  ประจ ำปี พ.ศ.2564 หน้ำที่  42  ล ำดับที่  1 
  

    

    
โครงกำรฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ จ ำนวน 8,000 บำท 

      

       - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมชุมชนคัดแยก
ขยะ โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน
อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนที่ใช้ในกำร
ฝึกอบรม ค่ำป้ำยโครงกำรและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆที่เก่ียวเนื่องในโครงกำร 
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- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 
และกำร เ ข้ ำ รั บกำรฝึ กอบรมของ เจ้ ำหน้ ำที่ ท้ อ งถิ่ น  พ.ศ .2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 131 ล ำดับที่ 13  
  

    
โครงกำรรณรงค์ท้ิงสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วในครัวเรือน จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว
ในครัวเรือนโดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วยค่ำป้ำย และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่องในโครงกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 128 ล ำดับที่ 8 
  

    

    
โครงกำรส่งเสริมกำรท ำปุ๋ยหมักจำกขยะอินทรีย์ จ ำนวน 7,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรท ำปุ๋ยหมักจำก
ขยะอินทรีย์ โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร
กลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องเขียนที่ใช้
ในกำรฝึกอบรม ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำดินและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆที่เกี่ยวเนื่องใน
โครงกำร 
- เป็นไปตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องกำรจัดกำรมูลฝอย พ.ศ.
2561 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 128 ล ำดับที่ 7 
  

    

    
โครงกำรให้ควำมรู้แก่เด็กเยำวชนในกำรคัดแยกขยะ จ ำนวน 12,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรให้ควำมรู้แก่เด็กเยำวชนใน
กำรคัดแยกขยะ โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรกลำงวัน  ค่ำวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนที่ใช้
ในกำรฝึกอบรม ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์จำกขยะและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องในโครงกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขครั้งที่ 2  ประจ ำปี พ.ศ.2564 หน้ำที่  42  ล ำดับที่  2 
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ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 400,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ ทั้งที่เป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน และที่
เป็นกำรจ้ำงเหมำเฉพำะแรงงำนของบุคคลภำยนอก  

    

   
ค่าวัสดุ รวม 1,635,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำและ
วิทยุที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง
รำยจ่ำยเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำ
สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน  ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่นค่ำขนส่ง ค่ำภำษีค่ำ
ประกันภัย  ค่ำติดตั้ง เป็นต้น   

    

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนทั่วไปที่เป็นวัสดุงำน
บ้ำนงำนครัวที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำร
ใช้งำนไม่ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น
รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือ
จัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่งค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น   

    

   
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนทั่วไปที่เป็นวัส ดุ
ก่อสร้ำงที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นรวมถึง
รำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือ
จัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  

    

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่งและเครื่องจักรกลต่ำงๆ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติ มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำ
วัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้งเป็นต้น  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 770,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็น
ส่วน ประกอบในกำรหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่ำงๆ หรือน้ ำกลั่น
ส ำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภำพสิ้นเปลืองหมดไปและ
รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีเป็นต้น  

    

   
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 180,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้ เกี่ยวกับงำนด้ำน
วิทยำศำสตร์ด้ำนกำรแพทย์ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันสั้นรวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำ
วัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  

    

   
วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงำนด้ำนกำรเกษตรที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นรวมถึงรำยจ่ำย
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของ
ที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและ
รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่นค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 

    

   
วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเครื่องแต่งกำย ที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำย
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของ
ที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและ
รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่งค่ำภำษ ีเป็นต้น   

    

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนเกี่ยวกับกำรดับเพลิง
ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึง
รำยจ่ำยเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำ
สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน  ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
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วัสดุอื่น จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ไม่เข้ำลักษณะวัสดุประเภท
ใดๆ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นรวมถึง
รำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือ
จัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตัง้ เป็นต้น 
  

    

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 24,000 บาท 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 12,000 บำท 

      
  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำที่ใช้ในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยของ

เทศบำล  
    

   
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล จ ำนวน 12,000 บำท 

      
  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำที่ใช้ในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลฯ 

  
    

  
งบลงทุน รวม 200,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 200,000 บาท 

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  - ส ำหรับจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำโครงสร้ำง
ของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่  ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติหรือ
ค่ำซ่อมกลำง   
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 220,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 220,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรครอบครัวนักปั่นสร้ำงสรรค์วินัยจรำจร จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรครอบครัวนักปั่น สร้ำงสรรค์
วินัยจรำจร โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ ของรำงวัล ค่ำวัสดุ อุปกรณ์  
เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 99 ล ำดับที่ 1 
  

    

    
โครงกำรจัดกิจกรรมพลังชุมชน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกิจกรรมพลังชุมชน โดยมี
ค่ำใช้จ่ ำยประกอบด้วย  ค่ำอำหำรว่ำงเครื่องดื่ ม  ค่ำจัดท ำเอกสำร
ประกอบกำรประชุมและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่อง 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข ครั้งที ่4 ประจ ำปี พ.ศ.2563 หน้ำที่ 19 ล ำดับที่ 3 
  

    

    
โครงกำรทบทวนและจัดท ำแผนชุมชน จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรทบทวนและจัดท ำแผน
ชุมชน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำจัดท ำ
เอกสำร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 100 ล ำดับที่ 4 
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โครงกำรประชำคมต ำบลบ้ำนแหลม จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรประชำคมต ำบลบ้ำนแหลม
โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วยค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำจัดท ำเอกสำร
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ฯลฯ 
 - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565)หน้ำที่ 101 ล ำดับที่ 5  
  

    

    
โครงกำรฝึกอบรมคณะกรรมกำรชุมชนในเขตเทศบำล จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมคณะกรรมกำร
ชุมชนในเขตเทศบำล เพ่ือสร้ำงทัศนคติ และจิตส ำนึกที่ดีงำมในกำรอยู่
ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในชุมชน โดย
มีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วยค่ำวิทยำกร  ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม ค่ำป้ำยระชำสัมพันธ์ ค่ำ
เช่ำรถ ค่ำของที่ระลึก ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 101 ล ำดับที่ 6 
  

    

    
โครงกำรฝึกอบรมอำชีพระยะสั้นให้แก่ประชำชนและกลุ่มสตรี 
ในเขตเทศบำล 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมอำชีพระยะสั้น
ให้แก่ประชำชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบำล โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย
ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ประกอบกำรฝึกอบรม ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 102 ล ำดับที่ 7 
  

    

    
โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชนคุ้มครองเด็ก โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำย ประชำสัมพันธ์ ค่ำเอกสำรประกอบ 
กำรฝึกอบรมค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนๆที่เก่ียวเนื่อง เป็นต้น 
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- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข ครั้งที ่4 ประจ ำปี พ.ศ.2563 หน้ำที่ 19 ล ำดับที่ 4 
  

    
โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้กฎหมำยส ำคัญท่ีผู้หญิงควรรู้กำรเข้ำถึง
สิทธิและสวัสดิกำรภำครัฐ 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้กฏหมำย
ส ำคัญที่ผู้หญิงควรรู้และกำรเข้ำถึงสิทธิและสวัสดิกำรภำครัฐ  โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมค่ำใช้จ่ำยใน
กำรศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค่ำเช่ำรถ ค่ำของที่ระลึก ค่ำเบี้ยเลี้ยง
เ ดิ น ท ำ ง ไ ป ร ำ ช ก ำ รแ ล ะค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย อ่ื น ๆที่ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง  เ ป็ น ต้ น 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565)  100 ล ำดับที่ 3 
  
 

    

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 120,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 120,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 108,000 บำท 

        -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 1 อัตรำ       

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 12,000 บำท 

      
  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 1 อัตรำ 

  
    

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 290,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 290,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ   

    
โครงกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนเทศบำลและเมืองพัทยำ
รอบคัดเลือกภำคกลำงและระดับประเทศ 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      
  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ

นักเรียนเทศบำลและเมืองพัทยำรอบคัดเลือกภำคกลำงและระดับประเทศ
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โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงไปรำชกำร ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับ
นักกีฬำ เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำเครื่องแต่งกำยนักกีฬำ
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวเนื่องในโครงกำร ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 หน้ำที่ 31 ล ำดับที่ 1 
  

    
โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำประชำชน จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
ประชำชน โดยมีคำ่ใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำของขวัญ ของรำงวัลหรือค่ำเงิน
รำงวัล ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับนักกีฬำ
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำเครื่องเสียง ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ต่ำงๆ  ที่ ใช้ ในกำรแข่งขัน เละค่ำใช้จ่ ำย อ่ืนๆที่ เกี่ยวเนื่อง   
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข ครั้งที ่2 ประจ ำปี พ.ศ.2564 หน้ำที่ 31 ล ำดับที่ 2 
  

    

    
โครงกำรฝึกทักษะในกำรเล่นกีฬำประเภทต่ำงๆ จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกทักษะในกำรเล่นกีฬำ
ประเภทต่ำงๆ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำเครื่องเสียง ค่ำเช่ำเต็นท์
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรฝึกเละค่ำใช้จ่ำยอื่นๆท่ีเกี่ยวเนื่อง 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข ครั้งที ่4 ประจ ำปี พ.ศ.2563 หน้ำที่ 20 ล ำดับที่ 2 
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โครงกำรสืบสำนกำรอนุรักษ์หัตถกรรมว่ำวไทย จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิ นโครงกำรสืบสำนกำรอนุรักษ์
หัตถกรรมว่ำวไทย โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำของขวัญ ของรำงวัล
หรือค่ำเงินรำงวัล ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่มส ำหรับนักกีฬำเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำเครื่อง
เสียง ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรแข่งขันเละค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่อง 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 110 ล ำดับที่ 13  

    

   
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

   
วัสดุกีฬำ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับกำรกีฬำที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำย
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรำยจ่ำยเพ่ือจัดหำ
สิ่งของ ที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ และรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำ
ประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
  

    

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 525,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 405,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 405,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ   

    
โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ
โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำของขวัญของรำงวัล ค่ำ
เช่ำเต็นท์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง เครื่องดื่ม ขนมส ำหรับเด็ก เยำวชนผู้มำ
ร่วมงำนและเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง ค่ำเช่ำเครื่องขยำยเสียง ค่ำเช่ำโต๊ะ เก้ำอ้ี 
เวท ีค่ำเช่ำเครื่องเล่นส ำหรับเด็ก ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำสนับสนุนกำรแสดง
ต่ำงๆ และค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เก่ียวเนื่อง ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 หน้ำที่ 32 ล ำดับที่ 4 
  

    
โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง
โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำของขวัญของรำงวัลหรือ
ค่ำเงินรำงวัล ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำอำหำรว่ำงเครื่องดื่มส ำหรับกรรมกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำเช่ำเครื่องขยำยเสียง 
ค่ำจ้ำงตกแต่งเวที ค่ำสนับสนุนกำรแสดงต่ำงๆ และค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ 
ที่เก่ียวเนื่อง ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 109 ล ำดับที่ 9 
  

    

    
โครงกำรจัดงำนประเพณีแห่เรือองค์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนประเพณีแห่เรือองค์
โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำเช่ำเรือ ค่ำจ้ำงตกแต่งเรือ
องก์กฐิน ค่ำเช่ำแตรวง ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มและ
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เก่ียวเนื่อง ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 หน้ำที่ 33 ล ำดับที่ 5 
  

    

    
โครงกำรจัดงำนแห่เทียนพรรษำ จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนแห่เทียนพรรษำ  โดย
มีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำตกแต่งต้นเทียน ค่ำตกแต่งรถ
แห่ค่ำเครื่องไทยทำน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และค่ำวัสดุอุปกรณ์
ต่ำงๆ ที่เก่ียวเนื่อง ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 110 ล ำดับที่ 12 
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โครงกำรส่งเสริมควำมกตัญญูต่อผู้สูงอำยุ จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมควำมกตัญญูต่อ
ผู้สูงอำยุ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำของขวัญ ค่ำเช่ำ
เต็นท์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงเครื่องดื่มส ำหรับผู้สูงอำยุและค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เก่ียวเนื่อง ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข ครั้งที ่2 ประจ ำปี พ.ศ.2564 หน้ำที่ 13 ล ำดับที่ 3 
  

    

  
งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
โครงกำรจัดกิจกรรมร่วมงำนพระนครคีรีอ ำเภอบ้ำนแหลมจังหวัด
เพชรบุรี 

จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอบ้ำนแหลม 
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดกิจกรรมงำนพระนครคีรี 
เมืองเพชร  เป็นเงิน 40,000 บำท 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 หน้ำที่ 34 ล ำดับที่ 6 
  

    

    
โครงกำรจัดงำนเปิดโลกทะเลโคลน จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอบ้ำนแหลม 
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดงำน  "เปิดโลกทะเลโคลน" 
เป็นเงิน 80,000 บำท 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม(พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 หน้ำที่ 36 ล ำดับที่ 7 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,399,780 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,198,980 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,198,980 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 826,500 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนเทศบำล
ประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับกลำง  จ ำนวน 1 อัตรำ(อัตรำว่ำง)
ประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับต้น จ ำนวน 1 อัตรำ (อัตรำว่ำง) และ
ประเภททั่วไป จ ำนวน 1 อัตรำ   

    

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 33,600 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่ง
ของพนักงำนเทศบำลประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับกลำง จ ำนวน 1 
อัตรำ (อัตรำว่ำง)   

    

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,600 บำท 

      

  - เ พ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนเทศบำลประเภท
อ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับกลำง จ ำนวน 1 อัตรำ (อัตรำว่ำง)และอ ำนวยกำร
ท้องถิ่นระดับต้น จ ำนวน 1 อัตรำ (อัตรำว่ำง)  

    

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 284,280 บำท 

      
  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำง

ตำมภำรกิจ จ ำนวน 1 อัตรำ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 1 อัตรำ   
    

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 12,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงทั่วไป
จ ำนวน 1 อัตรำ  
  

    

  
งบด าเนินงาน รวม 200,800 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 10,800 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 1,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทน เงินรำงวัล หรือเงินท ำขวัญ ฝ่ำอันตรำย  
เป็นครั้งครำว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงำนให้เทศบำล เป็นต้น 
  

    

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 1,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของพนักงำน
เทศบำล และพนักงำนจ้ำง ที่ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนนอก   เวลำรำชกำร
ในกรณีมีงำนเร่งด่วนเป็นครั้งครำวตำมควำมจ ำเป็น  
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เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 8,800 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำลผู้มีสิทธิ
ได้รับตำมระเบียบฯ 
  

    

   
ค่าใช้สอย รวม 63,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำรใดๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำ
เย็บหนังสือ หรือเข้ำปกหนังสือของเทศบำล ค่ำระวำงบรรทุกสิ่งของต่ำงๆ
ของเทศบำล ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซึ่งมิใช่เป็นกำรประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำงใด และอยู่ในควำมรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้ำง ค่ำบริกำรรับใช้ ค่ำซักฟอก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ติดตั้ง
ประปำ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรำยจ่ำยประเภทนี้ 
  

    

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ   

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ 
นอกรำชอำณำจักร 

จ ำนวน 7,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก
ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษค่ำธรรมเนียมใน
กำรใช้สนำมบิน   

    

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 13,000 บำท 

      
  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตำมที่ได้มีค ำสั่งให้เดินทำง 

ไปรำชกำรเพ่ือเข้ำรับกำรฝึกอบรม  
    

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ ทั้งท่ีเป็นกำร  จ้ำงเหมำ ทั้งค่ำสิ่งของ และค่ำแรงงำน  
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ค่าวัสดุ รวม 122,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนทั่วไปที่เป็นวัสดุ
ส ำนักงำนที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น
รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย
เพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
  

    

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่งและเครื่องจักรกลต่ำงๆ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติ มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำ
วัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้งเป็นต้น  
  

    

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็น
ส่วน ประกอบในกำรหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่ำงๆ หรือน้ ำกลั่น
ส ำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภำพสิ้นเปลืองหมดไปและ
รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีเป็นต้น 
  

    

   
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น
รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย
เพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี
ค่ำประกันภัยค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์
และที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุ
กำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำ
อันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม  บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น 
ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัยค่ำติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือ
จัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี รำคำต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่ เกิน
20,000 บำท 
  

    

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

   
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำน ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่ำใช้จ่ำย
เพ่ือให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร
เช่น ค่ำเช่ำเครื่อง ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท ์ค่ำบ ำรุงรักษำสำย เป็นต้น 
  

    

 
งานก่อสร้าง รวม 7,576,380 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 745,260 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 745,260 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 538,260 บำท 

      
  ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนเทศบำล

ประเภทวิชำกำร จ ำนวน 1 อัตรำ และประเภททัว่ไป จ ำนวน 1 อัตรำ   
    

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 207,000 บำท 

      

  ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ จ ำนวน 1 อัตรำ 
  

    

  
งบด าเนินงาน รวม 2,988,420 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 11,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 1,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทน เงินรำงวัล หรือเงินท ำขวัญ ฝ่ำอันตรำย 
เป็นครั้งครำว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงำนให้เทศบำล เป็นต้น 
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ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 1,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของพนักงำน
เทศบำล และพนักงำนจ้ำง ที่ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
ในกรณีมีงำนเร่งด่วนเป็นครั้งครำวตำมควำมจ ำเป็น 
  

    

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 9,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำลผู้มีสิทธิ
ได้รับตำมระเบียบฯ 
  

    

   
ค่าใช้สอย รวม 2,316,420 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 2,256,420 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำรใดๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร 
ค่ำเย็บ หนังสือ หรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำระวำง
บรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำโฆษณำเผยแพร่ที่เป็นรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำง
เหมำโฆษณำ และเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ
หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้ง
ประปำ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ  เป็นต้น 
จ ำนวน 56,000.-บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงบริกำรซ่อมแซมดูแลบ ำรุงรักษำไฟฟ้ำสำธำรณะใน
เขตเทศบำล 2 อัตรำ จ ำนวน 216,000.-บำท 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ. 2561 –
 2565) แก้ไขครั้งที่ 4 ประจ ำปี พ.ศ. 2563 หน้ำที่ 17 ล ำดับที่ 1 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณูปโภค (ซ่อมแซม 
ดูแลบ ำรุงรักษำถนน ทำงเท้ำ ไหล่ทำง) ในเขตเทศบำล 1 อัตรำ จ ำนวน 
108,000.-บำท 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ. 2561 –
 2565) แก้ไขครั้งที่ 4 ประจ ำปี พ.ศ. 2563 หน้ำที่ 17 ล ำดับที่ 2 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงออกแบบ โครงกำรจ้ำงออกแบบก่อสร้ำงปรับปรุง
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทำงหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.11 –
 001 (สำยทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3176) ตั้งแต่ ช่วง กม.12 + 260 –
 กม. 14 +168 หมู่ที่ 7 ต.บ้ำนแหลม อ.บ้ำนแหลม จ.เพชรบุรี จ ำนวน
1,526,420.-บำท 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561 –
 2565) แก้ไขครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 หน้ำที่ 5-6 ล ำดับที่ 3 
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- เ พ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงออกแบบ  ที่จ่ ำยให้แก่ เอกชน  นิติบุคคลหรือ
บุคคลภำยนอกเพ่ือให้ได้มำซึ่ งสิ่ งก่อสร้ำง  จ ำนวน  300,000.-บำท   
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม  (พ.ศ.2561 –
 2565) แก้ ไ ขค รั้ ง ที่  2 ประจ ำ ปี  พ .ศ .  2564 หน้ ำที่  4 ล ำ ดั บที่  2  
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน  นิติบุคคล หรือ
บุคคลภำยนอก จ ำนวน 30,000.-บำท 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ. 2561 –
 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 หน้ำที่ 4 ล ำดับที่ 1  
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำท ำประกันภัยรถกระเช้ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 20,000.-บำท  
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม  (พ.ศ.2561 –
 2565) หน้ำที่ 174 ล ำดับที่ 3  

      
  

 
      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ   

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอก
รำชอำณำจักร 

จ ำนวน 4,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก
ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษค่ำธรรมเนียมใน
กำรใช้สนำมบิน   

    

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 6,000 บำท 

      
  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมตำมที่ได้มีค ำสั่งให้เดินทำงไป

รำชกำรเพ่ือเข้ำรับกำรฝึกอบรม  
    

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ ทัง้ที่เป็นกำร  จ้ำงเหมำ ทั้งค่ำสิ่งของ และค่ำแรงงำน และ
ที่เป็นกำรจ้ำงเหมำเฉพำะแรงงำนของบุคคลภำยนอก  
  

    

   
ค่าวัสดุ รวม 661,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนทั่วไปที่เป็นวัสดุ
ส ำนักงำนที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น
รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย
เพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ให้สำมำรถใช้
งำนไดต้ำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น  
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วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 500,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำและ
วิทยุที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง
รำยจ่ำยเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำ
สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน  ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่นค่ำขนส่ง ค่ำภำษีค่ำ
ประกันภัย  ค่ำติดตั้ง เป็นต้น   
 

    

   
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้งำนทั่วไปที่เป็นวัสดุ
ก่อสร้ำงที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นรวมถึง
รำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือ
จัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
 

    

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่งและเครื่องจักรกลต่ำงๆ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติ มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำ
วัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้งเป็นต้น  
 

    

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็น
ส่วน ประกอบในกำรหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่ำงๆ หรือน้ ำกลั่น
ส ำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภำพสิ้นเปลืองหมดไปและ
รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีเป็นต้น  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์
และที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุ
กำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำ
อันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม  บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้
สำมำรถใช้ งำนได้ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ ต้องช ำระพร้อมกับค่ำ
วัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัยค่ำติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึง
รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อหน่วยหรือต่อชุด 
ไม่เกิน 20,000 บำท  

    

   
วัสดุอื่น จ ำนวน 1,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอ่ืนๆ ที่ไม่จัดเข้ำเป็นวัสดุเฉพำะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ที่
มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง
รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรำยจ่ำยเพ่ือจัดหำ
สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติและรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เป็นต้น 
  

    

  
งบลงทุน รวม 3,842,700 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,842,700 บาท 

   
ค่ำถมดิน       

    
โครงกำรถมดินบริเวณด้ำนหลังส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม 
หมู่ที่ 7 ต.บ้ำนแหลม อ.บ้ำนแหลม จ.เพชรบุรี  (ส ำนักปลัด) 

จ ำนวน 498,700 บำท 

      

  - เพ่ือท ำกำรถมหินผุ หนำเฉลี่ย 0.80 เมตร ทับด้วยดินถมหนำ เฉลี่ย 0.15
เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ 1,600.00 ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลนของ
เทศบำล เลขที่ กช.12/2565 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ. 2561 –
 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 หน้ำ 24 ล ำดับที่ 2  

    

   
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร       

    

โครงกำรก่อสร้ำงถนนปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้ำง
รำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกจำกซอยเทศบำล 15 
(พรำหมณ์บุตรโท) หมู่ที่ 3 ต.บ้ำนแหลม อ.บ้ำนแหลม จ.เพชรบุรี 

จ ำนวน 453,600 บำท 

      

  - เพ่ือก่อสร้ำงปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. ขนำดกว้ำง 1.80 – 2.00 เมตร 
ยำว 104.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่เทคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่ำ 
197.60 ตำรำงเมตร พร้อมก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนำด
กว้ำง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.45 เมตร ยำว 107.00 เมตร ตำม
แบบแปลนของเทศบำล เลขที ่กช.7/2565 
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- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ. 2561 –
 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 หน้ำ 8 ล ำดับที่ 14 
  

    

โครงกำรก่อสร้ำงที่นั่งพัก ค.ส.ล. บริเวณส ำนักงำนเทศบำลต ำบล
บ้ำนแหลม หมู่ที่ 7 ต.บ้ำนแหลม อ.บ้ำนแหลม จ.เพชรบุร ี (ส ำนัก
ปลัด) 

จ ำนวน 226,900 บำท 

      

  - เพ่ือก่อสร้ำงที่นั่งพัก ค.ส.ล. ขนำดกว้ำง 2.40x2.40 เมตร จ ำนวน 10ชุด
ตำมแบบแปลนของเทศบำล เลขที ่กช.11/2565 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ. 2561 –
 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 หน้ำ 13 ล ำดับที่ 23 
  

    

    

โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้ำง
ปรับปรุงเสริมรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบำล 15 ถึงคลองน้ ำวน 
หมู่ที่ 3 ต.บ้ำนแหลม  อ.บ้ำนแหลม จ.เพชรบุรี 

จ ำนวน 220,600 บำท 

      

  - เพ่ือก่อสร้ำงปรับปรุงเสริมผิวถนน  ค.ส.ล. ขนำดกว้ำง 3.50 เมตร 
ยำว 42.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่ำ 
147.00 ตำรำงเมตร พร้อมก่อสร้ำงปรับปรุงฝำรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ขนำด
กว้ำง 0.30 เมตร ยำว 42.00 เมตร ตำมแบบแปลนของเทศบำล เลขที่ กช
8/2565 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม(พ.ศ.  2561 –
 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 หน้ำ 9 ล ำดับที่ 15 
  

    

    

โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบำล 13/1 หมู่ที่ 4   
ต.บ้ำนแหลม อ.บ้ำนแหลม จ.เพชรบุรี 

จ ำนวน 241,300 บำท 

      

  - เพ่ือก่อสร้ำงปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. ขนำดกว้ำง 0.70 – 0.90 เมตร 
ยำว 70.00 เมตร หนำ 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่ำ 
56.00 ตำรำงเมตร พร้อมก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนำด
กว้ำง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 – 0.50 เมตร ยำว 90.00 เมตร ตำมแบบ
แปลนของเทศบำล เลขที ่กช.5/2565 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ. 2561 –
 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564  หน้ำ 7 ล ำดับที่ 12  
  
 
 
 
 
 
 
 

    



89 

    

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณข้ำง
บ้ำนเลขท่ี 121/3 หมู่ที่ 4 ถึงคลองน้ ำวน (ซอยโรงสี) หมู่ที่ 4  
ต.บ้ำนแหลม อ.บ้ำนแหลม จ.เพชรบุรี 

จ ำนวน 180,000 บำท 

      

  - เพ่ือก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนำดกว้ำง 0.40–1.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50- 0.80 เมตร ยำว 50.00 เมตร ตำมแบบแปลนของเทศบำล
เลขที ่กช.9/2565 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ. 2561 –
 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 หน้ำ 9 ล ำดับที่ 16 
  

    

    

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู และปรับปรุงฝำรำง
ระบำยน้ ำ ค.ส.ล. บริเวณหน้ำวัดต้นสน หมู่ที่ 2 ต.บ้ำนแหลม  
อ.บ้ำนแหลม จ.เพชรบุรี 

จ ำนวน 404,200 บำท 

      

  - เพ่ือก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนำดกว้ำง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร ยำว 70.00 เมตร และปรับปรุงฝำรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.
ขนำด 0.70 เมตร ยำว 110.00 เมตร ตำมแบบแปลนของเทศบำล เลขที่
กช.6/2565 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ. 2561 –
 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 หน้ำ 8 ล ำดับที่ 13 
  

    

    

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนเพชรบุรี- 
บ้ำนแหลม (ฝั่งตะวันตก) ตั้งแต่ กม. 12+600 ถึง กม.12+720  
หมู่ที่ 6 ต.บ้ำนแหลม อ.บ้ำนแหลม จ.เพชรบุรี 

จ ำนวน 255,400 บำท 

      

  - เพ่ือก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนำดกว้ำง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย0.25 – 0.40 เมตร ยำว 120.00 เมตร ตำมแบบแปลนของเทศบำล 
เลขที ่กช.3/2565 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ. 2561 –
 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 หน้ำ 6 ล ำดับที่ 10 
  

    

    
โครงกำรปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. ซอยบ้ำนเลขท่ี 96 หมู่ที่ 4 
ต.บ้ำนแหลม อ.บ้ำนแหลม จ.เพชรบุรี 

จ ำนวน 53,000 บำท 

      

  - เพ่ือปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. ขนำดกว้ำง 1.50 - 2.50 เมตร ยำว 
40.00 เมตร หนำ 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่ำ 80.00 
ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลนของเทศบำล เลขที่ กช.4/2565 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม(พ.ศ. 2561 –
 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 หน้ำ 7 ล ำดับที่ 11 
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โครงกำรปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบริเวณ
ทำงเข้ำส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม หมู่ที่ 7 ต.บ้ำนแหลม 
อ.บ้ำนแหลม จ.เพชรบุรี  (ส ำนักปลัด) 

จ ำนวน 1,209,000 บำท 

      

  - เพ่ือเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนำ 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ปูผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่ำ 3,250.00 ตำรำงเมตร พร้อม
ปรับปรุงฝำรำงระบำยน้ ำค.ส.ล. ขนำดกว้ำง 0.70 เมตร ยำว 95.00 เมตร 
ตำมแบบแปลนของเทศบำลเลขท่ี กช.10/2565 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ. 2561 –
 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 หน้ำ 14 ล ำดับที่ 25 
  

    

   
ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)       

    
โครงกำรจัดตั้งงบประมำณส ำหรับเป็นค่ำชดเชย (ค่ำ K) ส ำหรับ
สัญญำแบบปรับรำคำได้ 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - ตั้งงบประมำณส ำหรับเป็นค่ำชดเชย (ค่ำ k) ให้แก่ผู้รับจ้ำงที่ท ำสัญญำ
จ้ำงเหมำโครงกำรก่อสร้ำงต่ำงๆ ของเทศบำลกรณีเป็นสัญญำแบบปรับ
รำคำได้ 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้ำที่ 15 ล ำดับที่ 10 
  

    

    
โครงกำรจัดตั้งงบประมำณส ำหรับเป็นค่ำชดเชย (ค่ำ K) ส ำหรับ
สัญญำแบบปรับรำคำได้  (ส ำนักปลัด) 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - ตั้งงบประมำณส ำหรับเป็นค่ำชดเชย (ค่ำ k) ให้แก่ผู้รับจ้ำงที่ท ำสัญญำ
จ้ำงเหมำโครงกำรก่อสร้ำงต่ำงๆ ของเทศบำลกรณีเป็นสัญญำแบบปรับ
รำคำได้ 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขครั้งที่ 2 ประจ ำปี 2564 หน้ำที่ 45 ล ำดับที่ 1 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 465,100 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 109,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 109,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ   

    
โครงกำรธนำคำรต้นไม้ จ ำนวน 4,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรธนำคำรต้นไม้โดยจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำขุยมะพร้ำว  ค่ำถุงพลำสติก ค่ำตำข่ำยพลำสติก
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องในโครงกำร  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข ครั้งที ่2 ประจ ำปี พ.ศ.2564 หน้ำที่ 38 ล ำดับที่ 1 
  

    

    
โครงกำรน้ ำมันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพ่ือคูคลองที่ใสสะอำด จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรน้ ำมันพืชใช้แล้วแลกหนังสือ
ให้น้องเพ่ือคูคลองท่ีใสสะอำด โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำป้ำย
ค่ำถังพลำสติก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องในโครงกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข ครั้งที ่2 ประจ ำปี พ.ศ.2564 หน้ำที่ 39 ล ำดับที่ 3 
  

    

    
โครงกำรปลูกต้นไม้ถวำยวัดเนื่องในวันวิสำขบูชำ จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรปลูกต้นไม้ถวำยวัดเนื่องใน
วันวิสำขบูชำ  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำพันธุ์ไม้  ค่ำปุ๋ย และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องในโครงกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข ครั้งที ่2 ประจ ำปี พ.ศ.2564 หน้ำที่ 38 ล ำดับที่ 2 
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โครงกำรเฝ้ำระวังคุณภำพแม่น้ ำเพชรบุรี จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเฝ้ำระวังคุณภำพแม่น้ ำ
เพชรบุรี โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำชุดตรวจค่ำออกซิเจน
ละลำยในน้ ำ  ถุงมือยำง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงกำร      
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข ครั้งที ่2 ประจ ำปี พ.ศ.2564 หน้ำที่ 39 ล ำดับที่ 4 
  

    

    
โครงกำรรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกอนุรักษ์แม่น้ ำเพชรบุรี จ ำนวน 85,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึก
อนุรักษ์แม่น้ ำเพชรบุรี  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำป้ำย
โครงกำร ค่ำเช่ำเครื่องขยำยเสียง ค่ำเช่ำเต๊นท์ ค่ำจ้ำงผูกผ้ำหน้ำเวทีและ
ตกแต่งสถำนที่ ค่ำจัดซื้อต้นไม้ตกแต่งเวที ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำจัด
นิทรรศกำร ค่ำสนับสนุนกำรแสดง ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียนวำดภำพ  และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวเนื่องในโครงกำร 
    - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข ครั้งที ่2 ประจ ำปี พ.ศ.2564 หน้ำที่ 41 ล ำดับที่ 6 
  

    

    
โครงกำรรักษำควำมสะอำดแม่น้ ำเพชรบุรี จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรักษำควำมสะอำดแม่น้ ำ
เพชรบุรี โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องใน
โครงกำร 
    -  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข ครั้งที ่2 ประจ ำปี พ.ศ.2564 หน้ำที่ 40 ล ำดับที่ 5 
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งบลงทุน รวม 356,100 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 356,100 บาท 

   
ค่ำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง       

    
โครงกำรขุดดินเลนพร้อมเกลี่ยตบแต่งคลองวัด หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5  
ต.บ้ำนแหลม อ.บ้ำนแหลม จ.เพชรบุรี 

จ ำนวน 284,200 บำท 

      

  - เพ่ือขุดดินเลนขนำดปำกคลองกว้ำงเฉลี่ย 2.00 – 3.00 เมตร ก้นคลอง
กว้ำงเฉลี่ย 1.50 – 2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือตำมสภำพพ้ืนที่
ระยะทำงยำว 1,350.00 เมตร ตำมแบบแปลนของเทศบำล เลขที่ กช.
1/2565 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ. 2561 –
 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 หน้ำ 15 ล ำดับที่ 2  
  

    

    
โครงกำรขุดดินเลนพร้อมเกลี่ยตบแต่งเหมืองสำธำรณประโยชน์  
หมู่ที่ 8 ต.บ้ำนแหลม อ.บ้ำนแหลม จ.เพชรบุรี 

จ ำนวน 71,900 บำท 

      

  - เพ่ือขุดดินเลนขนำดปำกคลองกว้ำงเฉลี่ย 3.50 – 5.50 เมตร ก้นคลอง
กว้ำงเฉลี่ย 3.00 – 4.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือตำมสภำพพ้ืนที่
ระยะทำงยำว 250.00 เมตร ตำมแบบแปลนของเทศบำล  เลขที่ กช.
2/2565 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (พ.ศ. 2561 –
 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 หน้ำ 16 ล ำดับที่ 3 
  

    

 



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 17,680

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

430,290

เงินสํารองจาย 200,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,204,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 498,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 20,899,200

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

20,200

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

83,170

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

109,000

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

10,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

10,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  11:46:37 หน้า : 1/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 17,680

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

430,290

เงินสํารองจาย 200,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,204,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 498,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 20,899,200

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

20,200

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

83,170

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

109,000

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

10,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

10,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

639,190

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,494,240

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

100,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

262,800

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

240,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,620,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

240,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

216,000
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วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

10,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

639,190

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,494,240

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

100,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

262,800

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

240,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,620,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

240,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

216,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

756,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 300,600 291,180 318,240

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,880,760 1,250,520 2,326,300 679,200 108,000 1,200,840

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

9,134,040 1,026,840 7,677,160 1,823,400 872,040 494,700

เงินประจําตําแหนง 332,400 85,200 85,200 18,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

218,400 403,200 79,200 15,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

107,220 120,000 312,000 12,000 48,000

เงินวิทยฐานะ 714,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 60,000 23,400 72,000 72,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

25,000 1,000 1,000 11,000 5,000 1,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

301,000 50,000 41,000 1,000

คาเบี้ยประชุม 12,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

756,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 910,020

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 491,280 8,044,900

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,364,760 22,392,940

เงินประจําตําแหนง 42,600 563,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

33,600 749,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000 12,000 623,220

เงินวิทยฐานะ 714,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 227,400

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

2,000 46,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,000 395,000

คาเบี้ยประชุม 12,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

45,800 4,800 68,400 34,000 29,000 4,800

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 310,000 55,000 60,000 100,000 10,000 420,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

420,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,112,500 20,000 1,159,680 460,000 10,000 6,236,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและ
นอกราชการอาณาจักร

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

100,000 8,000 75,000 15,000 5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

17,800 204,600

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 90,000 1,045,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

420,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,259,420 11,257,600

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

4,000 4,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและ
นอกราชการอาณาจักร

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

7,000 215,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายเป็นคาใช้จาย
ในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

208,000 22,000 155,000 95,000 15,000 5,000

โครงการกฎหมายที่ชาว
บ้านควรรู้

10,000

โครงการกวาดบ้านทํา
ความสะอาดเมือง (Big 
Cleaning Day) บําเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์เพื่อ
สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของพนักงาน
เทศบาลตําบลบ้าน
แหลม

30,000

โครงการกิจกรรม 5 ส 2,000

โครงการเข้าคายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6

30,000

โครงการเข้ารวมการ
แขงขันกีฬานักเรียน
เทศบาลและเมืองพัทยา
รอบคัดเลือกภาคกลาง
และระดับประเทศ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายเป็นคาใช้จาย
ในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

19,000 519,000

โครงการกฎหมายที่ชาว
บ้านควรรู้

10,000

โครงการกวาดบ้านทํา
ความสะอาดเมือง (Big 
Cleaning Day) บําเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์เพื่อ
สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของพนักงาน
เทศบาลตําบลบ้าน
แหลม

30,000

โครงการกิจกรรม 5 ส 2,000

โครงการเข้าคายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6

30,000

โครงการเข้ารวมการ
แขงขันกีฬานักเรียน
เทศบาลและเมืองพัทยา
รอบคัดเลือกภาคกลาง
และระดับประเทศ

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเข้ารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการระดับ
ภาคกลางและระดับ
ประเทศ

50,000

โครงการเข้าวัดทําบุญ
น้อมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

5,000

โครงการแขงขันทักษะ
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

20,000

โครงการครอบครัวนัก
ปั่นสร้างสรรค์วินัย
จราจร

40,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาประชาชน

โครงการจัดกิจกรรม
พลังชุมชน

10,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเข้ารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการระดับ
ภาคกลางและระดับ
ประเทศ

50,000

โครงการเข้าวัดทําบุญ
น้อมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

5,000

โครงการแขงขันทักษะ
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

20,000

โครงการครอบครัวนัก
ปั่นสร้างสรรค์วินัย
จราจร

40,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาประชาชน

100,000 100,000

โครงการจัดกิจกรรม
พลังชุมชน

10,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ

150,000 150,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีแหเรือองค์

โครงการจัดงานแห
เทียนพรรษา

โครงการชวยเหลือทุน
การศึกษาสําหรับนัก
ศึกษาและให้ชวยเหลือ
นักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจน
หรือผู้ด้อยโอกาส

30,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

30,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนที่ขาดโอกาส
ทางสังคมและการชวย
เหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากโรคอุบัติใหม เชน 
ไวรัสโคโรนา (COVID-
19) ฯลฯ

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีแหเรือองค์

50,000 50,000

โครงการจัดงานแห
เทียนพรรษา

25,000 25,000

โครงการชวยเหลือทุน
การศึกษาสําหรับนัก
ศึกษาและให้ชวยเหลือ
นักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจน
หรือผู้ด้อยโอกาส

30,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

30,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนที่ขาดโอกาส
ทางสังคมและการชวย
เหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากโรคอุบัติใหม เชน 
ไวรัสโคโรนา (COVID-
19) ฯลฯ

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชุมชน
ปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัข
บ้าตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

63,000

โครงการเชิดชูเกียรติ
บุคลากรดีเดน

2,000

โครงการตรวจสอบค้น
หาจุดเสี่ยงตอภัยพิบัติ
ตางๆ เชน อัคคีภัย 
วาตภัย ภัยจากการจม
น้ํา ภัยจากมิจฉาชีพ 
และการเฝ้าระวังป้องกัน
โดยมีสวนรวมของ
ประชาชน

25,000

โครงการทบทวนแผน
พัฒนาการศึกษา

20,000

โครงการทบทวนและจัด
ทําแผนชุมชน

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชุมชน
ปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัข
บ้าตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

63,000

โครงการเชิดชูเกียรติ
บุคลากรดีเดน

2,000

โครงการตรวจสอบค้น
หาจุดเสี่ยงตอภัยพิบัติ
ตางๆ เชน อัคคีภัย 
วาตภัย ภัยจากการจม
น้ํา ภัยจากมิจฉาชีพ 
และการเฝ้าระวังป้องกัน
โดยมีสวนรวมของ
ประชาชน

25,000

โครงการทบทวนแผน
พัฒนาการศึกษา

20,000

โครงการทบทวนและจัด
ทําแผนชุมชน

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการธนาคารต้นไม้

โครงการน้ําตู้หยอด
เหรียญอัตโนมัติ สะอาด 
ปลอดภัย

10,000

โครงการน้ํามันพืชใช้
แล้วแลกหนังสือให้น้อง  
เพื่อคูคลองที่ใสสะอาด

โครงการประชาคม
ตําบลบ้านแหลม

15,000

โครงการประชาสัมพันธ์
ลด ละ เลิก โฟมบรรจุ
อาหาร

6,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขตเทศบาล

400,000

โครงการปลูกต้นไม้
ถวายวัดเนื่องในวัน
วิสาขบูชา

โครงการผลิตปุยน้ํา
ชีวภาพจากขยะอินทรีย์

6,000

โครงการผ้าป่าขยะ 4,000

โครงการฝึกทักษะใน
การเลนกีฬาประเภท
ตางๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการธนาคารต้นไม้ 4,000 4,000

โครงการน้ําตู้หยอด
เหรียญอัตโนมัติ สะอาด 
ปลอดภัย

10,000

โครงการน้ํามันพืชใช้
แล้วแลกหนังสือให้น้อง  
เพื่อคูคลองที่ใสสะอาด

2,000 2,000

โครงการประชาคม
ตําบลบ้านแหลม

15,000

โครงการประชาสัมพันธ์
ลด ละ เลิก โฟมบรรจุ
อาหาร

6,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขตเทศบาล

400,000

โครงการปลูกต้นไม้
ถวายวัดเนื่องในวัน
วิสาขบูชา

3,000 3,000

โครงการผลิตปุยน้ํา
ชีวภาพจากขยะอินทรีย์

6,000

โครงการผ้าป่าขยะ 4,000

โครงการฝึกทักษะใน
การเลนกีฬาประเภท
ตางๆ

60,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมคณะ
กรรมการชุมชนในเขต
เทศบาล

50,000

โครงการฝึกอบรมชุมชน
คัดแยกขยะ

8,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพแกนนํา
สุขภาพชุมชน

20,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานพนักงานครู 
พนักงานจ้าง และผู้
ปฏิบัติงานทางการ
ศึกษา

200,000

โครงการฝึกอบรม
สุขาภิบาลอาหารสําหรับ
ผู้ประกอบการค้าอาหาร

30,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้นให้แก
ประชาชนและกลุมสตรี
ในเขตเทศบาล

50,000

โครงการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหารใน
ตลาดเอกชน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมคณะ
กรรมการชุมชนในเขต
เทศบาล

50,000

โครงการฝึกอบรมชุมชน
คัดแยกขยะ

8,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพแกนนํา
สุขภาพชุมชน

20,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานพนักงานครู 
พนักงานจ้าง และผู้
ปฏิบัติงานทางการ
ศึกษา

200,000

โครงการฝึกอบรม
สุขาภิบาลอาหารสําหรับ
ผู้ประกอบการค้าอาหาร

30,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้นให้แก
ประชาชนและกลุมสตรี
ในเขตเทศบาล

50,000

โครงการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหารใน
ตลาดเอกชน

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

โครงการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหารใน
ร้านค้าอาหารแผงลอย
จําหนายอาหาร โรง
อาหารในโรงเรียนและ
ร้านมินิมาร์ท

20,000

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ําประปา

12,000

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพแมน้ําเพชรบุรี

โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันอุบัติภัยทางถนน

40,000

โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้จากแหลงเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษา

40,000

โครงการพัฒนาการ
สมวัยใสใจลูกรัก

28,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้สู 
O-NET

54,000

โครงการพัฒนาหลัก
สูตรกระบวนการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหารใน
ร้านค้าอาหารแผงลอย
จําหนายอาหาร โรง
อาหารในโรงเรียนและ
ร้านมินิมาร์ท

20,000

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ําประปา

12,000

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพแมน้ําเพชรบุรี

5,000 5,000

โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันอุบัติภัยทางถนน

40,000

โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้จากแหลงเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษา

40,000

โครงการพัฒนาการ
สมวัยใสใจลูกรัก

28,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้สู 
O-NET

54,000

โครงการพัฒนาหลัก
สูตรกระบวนการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ทิ้งสิ่ง
ของที่ไมใช้แล้วในครัว
เรือน

2,000

โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกอนุรักษ์แมน้ํา
เพชรบุรี

โครงการรักษาความ
สะอาดแมน้ําเพชรบุรี

โครงการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
รอยเท้าพอ

5,000

โครงการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลบ้าน
แหลม

10,000

โครงการวันเทศบาล 9,000

โครงการเศรษฐกิจครัว
เรือน  ผักสวนครัวแนว
ตั้ง

5,000

โครงการสงเสริมการทํา
ปุยหมักจากขยะอินทรีย์

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ทิ้งสิ่ง
ของที่ไมใช้แล้วในครัว
เรือน

2,000

โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกอนุรักษ์แมน้ํา
เพชรบุรี

85,000 85,000

โครงการรักษาความ
สะอาดแมน้ําเพชรบุรี

10,000 10,000

โครงการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
รอยเท้าพอ

5,000

โครงการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลบ้าน
แหลม

10,000

โครงการวันเทศบาล 9,000

โครงการเศรษฐกิจครัว
เรือน  ผักสวนครัวแนว
ตั้ง

5,000

โครงการสงเสริมการทํา
ปุยหมักจากขยะอินทรีย์

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมในด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแกชุมชน

20,000

โครงการสงเสริมความ
กตัญญูตอผู้สูงอายุ

โครงการสงเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้นอก
สถานศึกษา ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดลัก
ษณาราม

50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

2,072,160

โครงการสานสัมพันธ์
บ้านและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตําบล
บ้านแหลม

10,000

โครงการสํานักงานรม
รื่น

9,000

โครงการสืบสานการ
อนุรักษ์หัตถกรรมวาว
ไทย

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  11:46:37 หน้า : 25/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมในด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแกชุมชน

20,000

โครงการสงเสริมความ
กตัญญูตอผู้สูงอายุ

80,000 80,000

โครงการสงเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้นอก
สถานศึกษา ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดลัก
ษณาราม

50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

2,072,160

โครงการสานสัมพันธ์
บ้านและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตําบล
บ้านแหลม

10,000

โครงการสํานักงานรม
รื่น

9,000

โครงการสืบสานการ
อนุรักษ์หัตถกรรมวาว
ไทย

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
คุ้มครองเด็ก

10,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้กฎหมายสําคัญที่
ผู้หญิงควรรู้การเข้าถึง
สิทธิและสวัสดิการภาค
รัฐ

30,000

โครงการหนูน้อยสดใส
หางไกลยาเสพติด

20,000

โครงการให้ความรู้แก
เด็กเยาวชนในการคัด
แยกขยะ

12,000

โครงการให้ความรู้แก
บุคลากรของเทศบาล
เรื่องการพัฒนา
บุคลิกภาพและแนวทาง
ปฏิบัติในการเป็นผู้ให้
บริการที่ดี

10,000

โครงการอบรมการชวย
เหลือและการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแกผู้
ประสบภัยตางๆ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
คุ้มครองเด็ก

10,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้กฎหมายสําคัญที่
ผู้หญิงควรรู้การเข้าถึง
สิทธิและสวัสดิการภาค
รัฐ

30,000

โครงการหนูน้อยสดใส
หางไกลยาเสพติด

20,000

โครงการให้ความรู้แก
เด็กเยาวชนในการคัด
แยกขยะ

12,000

โครงการให้ความรู้แก
บุคลากรของเทศบาล
เรื่องการพัฒนา
บุคลิกภาพและแนวทาง
ปฏิบัติในการเป็นผู้ให้
บริการที่ดี

10,000

โครงการอบรมการชวย
เหลือและการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแกผู้
ประสบภัยตางๆ

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

โครงการอบรมจัด
ระเบียบแผงลอย หาบเร 
เสนห์เมืองบ้านแหลม

15,000

โครงการอบรมชุด
ปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําเทศบาลตําบล
บ้านแหลม

100,000

โครงการอบรมแนวทาง
การไกลเกลี่ยข้อพิพาท
ในชุมชน

7,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 60,000 20,000 10,000 1,000 160,000

วัสดุการเกษตร 30,000 10,000 10,000 5,000 297,500

วัสดุการศึกษา 120,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 230,000 40,000 110,000 100,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 70,000 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000 5,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000 1,000 21,000 2,000 1,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 2,400,380 303,000

วัสดุจราจร 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 130,000 200,000 120,000 185,000 780,000

วัสดุดนตรี 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 20,000 52,800 5,000 1,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมจัด
ระเบียบแผงลอย หาบเร 
เสนห์เมืองบ้านแหลม

15,000

โครงการอบรมชุด
ปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําเทศบาลตําบล
บ้านแหลม

100,000

โครงการอบรมแนวทาง
การไกลเกลี่ยข้อพิพาท
ในชุมชน

7,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 60,000 311,000

วัสดุการเกษตร 352,500

วัสดุการศึกษา 120,000

วัสดุกีฬา 50,000 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 580,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 45,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,000 47,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,743,380

วัสดุจราจร 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 55,000 1,470,000

วัสดุดนตรี 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 500,000 598,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 70,000 50,000 20,000 15,000 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 10,000 180,000

วัสดุสํานักงาน 274,000 13,000 81,800 35,000 40,000

วัสดุอื่น 20,000 10,000 5,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 100,000 80,000 12,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000 3,600

คาบริการไปรษณีย์ 50,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

130,000 500,000 30,000

คาไฟฟ้า 790,000 160,000 12,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

200,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาถมดิน

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 335,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

200,000

วัสดุสํานักงาน 55,000 498,800

วัสดุอื่น 1,000 56,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 192,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000 38,600

คาบริการไปรษณีย์ 50,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

660,000

คาไฟฟ้า 962,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

200,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาถมดิน

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ปรับปรุงเสริมผิวถนน ค
.ส.ล. พร้อมกอสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัว
ยู ซอยแยกจากซอย
เทศบาล 15 (พราหมณ์
บุตรโท) หมูที่ 3 ต.บ้าน
แหลม อ.บ้านแหลม จ
.เพชรบุรี

โครงการกอสร้างที่นั่ง
พัก ค.ส.ล. บริเวณสํานัก
งานเทศบาลตําบลบ้าน
แหลม หมูที่ 7 ต.บ้าน
แหลม อ.บ้านแหลม จ
.เพชรบุรี  (สํานักปลัด)

โครงการกอสร้างปรับ
ปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. 
พร้อมกอสร้างปรับปรุง
เสริมรางระบายน้ํา ค.ส
.ล. ซอยเทศบาล 15 ถึง
คลองน้ําวน หมูที่ 3 ต
.บ้านแหลม  อ.บ้านแห
ลม จ.เพชรบุรี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ปรับปรุงเสริมผิวถนน ค
.ส.ล. พร้อมกอสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัว
ยู ซอยแยกจากซอย
เทศบาล 15 (พราหมณ์
บุตรโท) หมูที่ 3 ต.บ้าน
แหลม อ.บ้านแหลม จ
.เพชรบุรี

453,600 453,600

โครงการกอสร้างที่นั่ง
พัก ค.ส.ล. บริเวณสํานัก
งานเทศบาลตําบลบ้าน
แหลม หมูที่ 7 ต.บ้าน
แหลม อ.บ้านแหลม จ
.เพชรบุรี  (สํานักปลัด)

226,900 226,900

โครงการกอสร้างปรับ
ปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. 
พร้อมกอสร้างปรับปรุง
เสริมรางระบายน้ํา ค.ส
.ล. ซอยเทศบาล 15 ถึง
คลองน้ําวน หมูที่ 3 ต
.บ้านแหลม  อ.บ้านแห
ลม จ.เพชรบุรี

220,600 220,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างปรับ
ปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. 
พร้อมกอสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัว
ยู ซอยเทศบาล 13/1 
หมูที่ 4  ต.บ้านแหลม อ
.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัว
ยู บริเวณข้างบ้านเลขที่ 
121/3 หมูที่ 4 ถึงคลอง
น้ําวน (ซอยโรงสี) หมูที่ 
4 ต.บ้านแหลม อ.บ้าน
แหลม จ.เพชรบุรี

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัว
ยู และปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
บริเวณหน้าวัดต้นสน 
หมูที่ 2 ต.บ้านแหลม อ
.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างปรับ
ปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. 
พร้อมกอสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัว
ยู ซอยเทศบาล 13/1 
หมูที่ 4  ต.บ้านแหลม อ
.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

241,300 241,300

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัว
ยู บริเวณข้างบ้านเลขที่ 
121/3 หมูที่ 4 ถึงคลอง
น้ําวน (ซอยโรงสี) หมูที่ 
4 ต.บ้านแหลม อ.บ้าน
แหลม จ.เพชรบุรี

180,000 180,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัว
ยู และปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
บริเวณหน้าวัดต้นสน 
หมูที่ 2 ต.บ้านแหลม อ
.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

404,200 404,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างรางระ
บายน้ําค.ส.ล. รูปตัวยู 
ถนนเพชรบุรี-บ้าน
แหลม (ฝั่งตะวันตก) ตั้ง
แต กม. 12+600 ถึง กม
.12+720 หมูที่ 6 ต
.บ้านแหลม อ.บ้านแห
ลม จ.เพชรบุรี

โครงการขุดดินเลน
พร้อมเกลี่ยตบแตงคลอง
วัด หมูที่ 3 , หมูที่ 5 ต
.บ้านแหลม อ.บ้านแห
ลม จ.เพชรบุรี

โครงการขุดดินเลน
พร้อมเกลี่ยตบแตง
เหมืองสาธารณ
ประโยชน์ หมูที่ 8 ต
.บ้านแหลม อ.บ้านแห
ลม จ.เพชรบุรี

โครงการจัดตั้งงบ
ประมาณสําหรับเป็นคา
ชดเชย (คา K) สําหรับ
สัญญาแบบปรับราคาได้
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างรางระ
บายน้ําค.ส.ล. รูปตัวยู 
ถนนเพชรบุรี-บ้าน
แหลม (ฝั่งตะวันตก) ตั้ง
แต กม. 12+600 ถึง กม
.12+720 หมูที่ 6 ต
.บ้านแหลม อ.บ้านแห
ลม จ.เพชรบุรี

255,400 255,400

โครงการขุดดินเลน
พร้อมเกลี่ยตบแตงคลอง
วัด หมูที่ 3 , หมูที่ 5 ต
.บ้านแหลม อ.บ้านแห
ลม จ.เพชรบุรี

284,200 284,200

โครงการขุดดินเลน
พร้อมเกลี่ยตบแตง
เหมืองสาธารณ
ประโยชน์ หมูที่ 8 ต
.บ้านแหลม อ.บ้านแห
ลม จ.เพชรบุรี

71,900 71,900

โครงการจัดตั้งงบ
ประมาณสําหรับเป็นคา
ชดเชย (คา K) สําหรับ
สัญญาแบบปรับราคาได้

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการจัดตั้งงบ
ประมาณสําหรับเป็นคา
ชดเชย (คา K) สําหรับ
สัญญาแบบปรับราคาได้ 
 (สํานักปลัด)

โครงการถมดินบริเวณ
ด้านหลังสํานักงาน
เทศบาลตําบลบ้าน
แหลม หมูที่ 7 ต.บ้าน
แหลม อ.บ้านแหลม จ
.เพชรบุรี  (สํานักปลัด)

โครงการปรับปรุงซอม
แซมสํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านแหลม หมูที่ 
7 ต.บ้านแหลม อ.บ้าน
แหลม จ.เพชรบุรี

2,346,200

โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวถนน ค.ส.ล. ซอย
บ้านเลขที่ 96 หมูที่ 4 ต
.บ้านแหลม อ.บ้านแห
ลม จ.เพชรบุรี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการจัดตั้งงบ
ประมาณสําหรับเป็นคา
ชดเชย (คา K) สําหรับ
สัญญาแบบปรับราคาได้ 
 (สํานักปลัด)

50,000 50,000

โครงการถมดินบริเวณ
ด้านหลังสํานักงาน
เทศบาลตําบลบ้าน
แหลม หมูที่ 7 ต.บ้าน
แหลม อ.บ้านแหลม จ
.เพชรบุรี  (สํานักปลัด)

498,700 498,700

โครงการปรับปรุงซอม
แซมสํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านแหลม หมูที่ 
7 ต.บ้านแหลม อ.บ้าน
แหลม จ.เพชรบุรี

2,346,200

โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวถนน ค.ส.ล. ซอย
บ้านเลขที่ 96 หมูที่ 4 ต
.บ้านแหลม อ.บ้านแห
ลม จ.เพชรบุรี

53,000 53,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนบริเวณ
ทางเข้าสํานักงาน
เทศบาลตําบลบ้าน
แหลม หมูที่ 7 ต.บ้าน
แหลม อ.บ้านแหลม จ
.เพชรบุรี  (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 4,107,600

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการกิจกรรมวันตอ
ต้านยาเสพติด

9,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับดําเนินงานตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

180,000

โครงการจัดกิจกรรม
รวมงานพระนครคีรี
อําเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี

โครงการจัดงานเปิดโลก
ทะเลโคลน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนบริเวณ
ทางเข้าสํานักงาน
เทศบาลตําบลบ้าน
แหลม หมูที่ 7 ต.บ้าน
แหลม อ.บ้านแหลม จ
.เพชรบุรี  (สํานักปลัด)

1,209,000 1,209,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 4,107,600

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการกิจกรรมวันตอ
ต้านยาเสพติด

9,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับดําเนินงานตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

180,000

โครงการจัดกิจกรรม
รวมงานพระนครคีรี
อําเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี

40,000 40,000

โครงการจัดงานเปิดโลก
ทะเลโคลน

80,000 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดระเบียบ
สังคมแบบบูรณาการ

7,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

15,000

โครงการอบรมเสริม
สร้างความเข้มแข็ง
ระดับหมูบ้าน ตําบล 
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

15,000

รวม 28,988,570 22,229,920 4,076,740 23,131,280 4,173,000 1,217,040 11,387,200 220,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดระเบียบ
สังคมแบบบูรณาการ

7,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

15,000

โครงการอบรมเสริม
สร้างความเข้มแข็ง
ระดับหมูบ้าน ตําบล 
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

15,000

รวม 935,000 8,976,160 465,100 105,800,010
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ภาคผนวก 



ภาคผนวก 1 

รายจ่ายหมวดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นจ าแนกตามประเภทรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

เงินเดือนพนักงาน  รายได้ 15,563,720 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน  รายได้ 413,520 บาท 

เงินประจ าต าแหน่ง  รายได้ 563,200 บาท 

ค่าจ้างประจ า   รายได้ 910,020 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆของลูกจ้างประจ า รายได้        -  บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  รายได้ 7,029,692 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง รายได้ 347,220 บาท 

ค่าเช่าบ้าน   รายได้ 227,400 บาท 

ค่าศึกษาบุตร   รายได้ 136,200 บาท 

เงินช่วยพิเศษ (ค่าท าศพ)  รายได้ 30,000  บาท 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน รายได้   17,680  บาท 

เงิน ชคบ.   รายได้ 109,000 บาท 

เงินสมทบ กบท.   รายได้ 1,494,240 บาท 

กองทุนประกันสังคม  รายได้ 330,306 บาท 

บ าเหน็จลูกจ้างประจ า  รายได้ 639,190 บาท 

รวมเป็นเงิน   27,811,388 บาท 

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน  105,800,010 บาท  
รายจ่ายหมวดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นเงิน  27,811,388 บาท 
รายจ่ายหมวดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นเงิน  9,629,884 บาท 
 
วิธีคิดแบบที่ 1                     =  26.29 % 
 
 
วิธีคิดแบบที่ 2              =  28.92 % 

      27,811,388 x 100 
         (105,800,010) 

         27,811,388 x 100 
  105,800,010 – 9,629,884 
            = 96,170,126 



1 ภาคผนวก 2

แผนงาน
 เงินเดือน
พนักงาน

 เงินเพ่ิม
พนักงาน

 เงินประจ า
ต าแหน่ง/

เงินวิทยฐานะ

 ค่าจ้าง
ลูกจ้าง
ประจ า

 เงิน
เพ่ิม

ค่าจา้ง
ประจ า

 
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

 เงนิเพ่ิมค่า
ครองชีพ

พนักงานจ้าง

 ค่า
เช่าบ้าน

 เงิน
ช่วยเหลือ
การศึกษา

บุตร

 เงินช่วย
ค่าท าศพ

 เงนิสมทบ
กองทุน

เงนิ
ทดแทน

 เงิน ชคบ.
 เงินสมทบ 

กบท.

 กองทุน
ประกัน
สังคม

 บ าเหน็จ
ลูกจ้าง
ประจ า

รวม

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,134,040    218,400   332,400     300,600    1,880,760 107,220    60,000    45,800    12,079,220        
-งานบริหารทั่วไป 5,181,360     151,200    229,200      300,600    1,166,160  47,220      60,000     37,800    7,173,540           
-งานบริหารงานคลัง 3,559,980     67,200     103,200      714,600     60,000      4,000      
-งานควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน

392,700       4,000      396,700             

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

1,026,840    291,180   1,250,520 120,000    23,400    4,800     2,716,740         

-งานเทศกิจ 359,400       359,400             
-งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

667,440       291,180    1,250,520       120,000 23,400     4,800      2,357,340           

แผนงานการศึกษา
(เฉพาะจ่ายจากรายได้)

847,940      67,200    85,200      1,311,092 36,000     72,000    2,419,432         

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

847,940       67,200     85,200         1,020,020 36,000      72,000     2,128,360           

-งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

 
(6,829,220
เงินอุดหนุน)

 
(336,000

เงินอุดหนุน)

 
(714,000

เงินอุดหนุน)

 291,072
(1,306,280
เงินอุดหนุน)

 
(276,000

เงินอุดหนุน)

 
(68,400

เงินอุดหนุน)

 291,072
(9,529,900
เงินอุดหนุน)

แผนงานสาธารณสุข 1,823,400    79,200    85,000      679,200    72,000    34,000    2,772,800         
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

1,316,760     67,200     85,000       510,840     72,000     4,200      2,056,000           

-งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

506,640       12,000     168,360     29,800    716,800             

รายจา่ยหมวดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนจ าแนกตามแผนงาน



2 ภาคผนวก 2

แผนงาน
 เงินเดือน
พนักงาน

 เงินเพ่ิม
พนักงาน

 เงินประจ า
ต าแหน่ง/

เงินวิทยฐานะ

 ค่าจ้าง
ลูกจ้าง
ประจ า

 เงิน
เพ่ิม

ค่าจา้ง
ประจ า

 
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

 เงนิเพ่ิมค่า
ครองชีพ

พนักงานจ้าง

 ค่า
เช่าบ้าน

 เงิน
ช่วยเหลือ
การศึกษา

บุตร

 เงินช่วย
ค่าท าศพ

 เงนิสมทบ
กองทุน

เงนิ
ทดแทน

 เงิน ชคบ.
 เงินสมทบ 

กบท.

 กองทุน
ประกัน
สังคม

 บ าเหน็จ
ลูกจ้าง
ประจ า

รวม

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 872,040      -         18,000      108,000    12,000     29,000    1,039,040         
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

872,040       18,000       108,000     12,000      29,000    1,039,040           

แผนงานเคหะและชุมชน 494,700      15,120    318,240   1,200,840 48,000     4,800     2,081,700         
-งานสวนสาธารณะ 216,000     24,000      
-งานก าจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

494,700       15,120     318,240    984,840     24,000      4,800      1,841,700           

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

108,000    12,000     120,000            

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

108,000     12,000      120,000            

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

1,364,760    33,600    42,600      491,280    12,000     17,800    1,962,040         

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม และการโยธา

826,500       33,600     42,600       284,280     12,000      8,800      1,207,780           

-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 538,260       207,000     9,000      754,260             
แผนงานงบกลาง 30,000  17,680  109,000  1,494,240   330,306 639,190 2,620,416         

   330,306
 (99,984

เงินอุดหนุน)

รวมเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป 6,829,220    336,000   714,000     1,306,280 276,000    68,400    99,984             9,629,884
รวมเป็นเงินรายได้ 15,563,720  413,520   563,200     910,020   - 7,029,692 347,220    227,400  136,200  30,000  17,680  109,000  1,494,240 330,306  639,190     27,811,388

รวม 22,392,940  749,520   1,277,200  910,020   - 8,335,972 623,220    227,400  204,600  30,000  17,680  109,000  1,494,240 430,290  639,190 37,441,272        


