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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลบานเพชร
อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานเพชร

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลบานเพชร จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลบานเพชรอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานเพชรจึง
ขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 23,171,258.84 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 23,154,568.04 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 4,118,666.22 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 4 โครงการ รวม 
1,488,757.59 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 10 โครงการ รวม 4,847,924.00 
บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 4,460,000.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 50,178,887.14 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 307,554.15 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 502,483.10 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 1,772,022.91 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 60,110.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 22,943,822.98 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 24,592,894.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 221,140.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 44,216,539.67 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 12,118,626.73 บาท

งบบุคลากร จํานวน 18,852,502.59 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 10,137,962.35 บาท

งบลงทุน จํานวน 610,808.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,496,640.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 221,140.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 877,500.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบานเพชร
อ.บําเหน็จณรงค  จ.ชัยภูมิ

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 902,102.75 1,550,000.00 1,690,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

927,880.60 441,000.00 659,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 2,019,069.51 1,680,000.00 1,680,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 180,510.00 155,000.00 205,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 4,029,562.86 3,826,000.00 4,234,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 24,766,337.23 23,174,000.00 25,550,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

24,766,337.23 23,174,000.00 25,550,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,922,395.00 33,900,000.00 35,216,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

24,922,395.00 33,900,000.00 35,216,000.00

รวม 53,718,295.09 60,900,000.00 65,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบานเพชร
อ.บําเหน็จณรงค  จ.ชัยภูมิ

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 11,636,838.53 13,205,622.00 14,128,213.00

งบบุคลากร 19,305,974.95 25,035,840.00 26,095,860.00

งบดําเนินงาน 13,601,728.73 12,422,598.00 15,173,867.00

งบลงทุน 1,231,382.00 7,600,340.00 7,025,060.00

งบเงินอุดหนุน 2,652,000.00 2,635,600.00 2,577,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 48,427,924.21 60,900,000.00 65,000,000.00

รวม 48,427,924.21 60,900,000.00 65,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตําบลบานเพชร

อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตําบลบานเพชร
อ.บําเหน็จณรงค  จ.ชัยภูมิ

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,858,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,293,380

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 11,750,707

แผนงานสาธารณสุข 5,619,180

แผนงานสังคมสงเคราะห 2,447,300

แผนงานเคหะและชุมชน 5,019,640

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 210,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,165,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,102,000

แผนงานการเกษตร 60,000

แผนงานการพาณิชย 346,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,128,213

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 65,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,677,980 0 2,522,700 11,200,680
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,829,660 0 2,522,700 8,352,360

งบดําเนินงาน 4,183,200 50,000 805,300 5,038,500
    ค่าตอบแทน 626,200 0 199,300 825,500

    ค่าใช้สอย 2,472,000 50,000 426,000 2,948,000

    ค่าวัสดุ 470,000 0 180,000 650,000

    ค่าสาธารณูปโภค 615,000 0 0 615,000

งบลงทุน 1,444,300 0 175,100 1,619,400
    ค่าครุภัณฑ์ 1,444,300 0 175,100 1,619,400

                              รวม 14,305,480 50,000 3,503,100 17,858,580

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

อ.บําเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 1/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
งานเทศกิจ

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 1,918,980 0 0 1,918,980
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,918,980 0 0 1,918,980

งบดําเนินงาน 755,400 70,000 519,000 1,344,400
    ค่าตอบแทน 85,400 20,000 0 105,400

    ค่าใช้สอย 630,000 50,000 219,000 899,000

    ค่าวัสดุ 40,000 0 300,000 340,000

งบลงทุน 0 0 1,000,000 1,000,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 1,000,000 1,000,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000

                              รวม 2,704,380 70,000 1,519,000 4,293,380

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

อ.บําเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 4,904,880 0 4,904,880
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,904,880 0 4,904,880

งบดําเนินงาน 452,100 3,435,167 3,887,267
    ค่าตอบแทน 212,100 0 212,100

    ค่าใช้สอย 112,000 1,781,400 1,893,400

    ค่าวัสดุ 110,000 1,381,767 1,491,767

    ค่าสาธารณูปโภค 18,000 272,000 290,000

งบลงทุน 44,900 616,660 661,560
    ค่าครุภัณฑ์ 44,900 167,300 212,200

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 449,360 449,360

งบเงินอุดหนุน 0 2,297,000 2,297,000
    เงินอุดหนุน 0 2,297,000 2,297,000

                              รวม 5,401,880 6,348,827 11,750,707

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

อ.บําเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 3,707,280 0 0 3,707,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,707,280 0 0 3,707,280

งบดําเนินงาน 1,209,900 110,000 492,000 1,811,900
    ค่าตอบแทน 401,900 0 0 401,900

    ค่าใช้สอย 368,000 110,000 492,000 970,000

    ค่าวัสดุ 440,000 0 0 440,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 100,000 100,000
    เงินอุดหนุน 0 0 100,000 100,000

                              รวม 4,917,180 110,000 592,000 5,619,180

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

อ.บําเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 4/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,774,200 0 1,774,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,774,200 0 1,774,200

งบดําเนินงาน 228,300 288,000 516,300
    ค่าตอบแทน 148,300 0 148,300

    ค่าใช้สอย 50,000 288,000 338,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

งบลงทุน 6,800 0 6,800
    ค่าครุภัณฑ์ 6,800 0 6,800

งบเงินอุดหนุน 0 150,000 150,000
    เงินอุดหนุน 0 150,000 150,000

                              รวม 2,009,300 438,000 2,447,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

อ.บําเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 2,589,840 0 0 0 0 2,589,840
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,589,840 0 0 0 0 2,589,840

งบดําเนินงาน 490,500 250,000 120,000 250,000 0 1,110,500
    ค่าตอบแทน 285,500 0 0 0 0 285,500

    ค่าใช้สอย 85,000 50,000 0 250,000 0 385,000

    ค่าวัสดุ 120,000 200,000 0 0 0 320,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 120,000 0 0 120,000

งบลงทุน 11,000 6,300 200,000 0 1,102,000 1,319,300
    ค่าครุภัณฑ์ 11,000 6,300 0 0 0 17,300

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 200,000 0 1,102,000 1,302,000

                              รวม 3,091,340 256,300 320,000 250,000 1,102,000 5,019,640

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

อ.บําเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 210,000 210,000
    ค่าใช้สอย 210,000 210,000

                              รวม 210,000 210,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 1,065,000 1,165,000
    ค่าใช้สอย 100,000 1,065,000 1,165,000

                              รวม 100,000 1,065,000 1,165,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

อ.บําเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 2,102,000 2,102,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,102,000 2,102,000

                              รวม 2,102,000 2,102,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา
และป่าไม้

รวม

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

                              รวม 60,000 60,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

อ.บําเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 8/9



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด รวม

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

งบลงทุน 316,000 316,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 316,000 316,000

                              รวม 346,000 346,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 14,128,213 14,128,213
    งบกลาง 14,128,213 14,128,213

                              รวม 14,128,213 14,128,213

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

อ.บําเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,858,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,293,380

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 11,750,707

แผนงานสาธารณสุข 5,619,180

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,447,300

แผนงานเคหะและชุมชน 5,019,640

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 210,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,165,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,102,000

แผนงานการเกษตร 60,000

แผนงานการพาณิชย์ 346,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,128,213

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 65,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 จึงตราเทศบัญญัติขึ้น
ไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบ้านเพชร และโดยอนุมัติของผู้วาราชการจังหวัดชัยภูมิ

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 65,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 65,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบ้านเพชร
อ.บําเหน็จณรงค  จ.ชัยภูมิ



ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลบ้านเพชรปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไป
ตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลบ้านเพชรมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายกิตติพงศ์   ธรรมโสภารัตน์)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลบ้านเพชร

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหนง ผู้วาราชการจังหวัดชัยภูมิ



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบานเพชร
อําเภอ บําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 640,000.00 109.38 % 1,340,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 648,630.00 615,637.00 638,209.00 640,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 61,732.90 38,411.35 40,463.75 70,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 205,856.00 178,369.00 223,430.00 200,000.00 75.00 % 350,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 916,218.90 832,417.35 902,102.75 1,550,000.00 1,690,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 5,179.80 5,315.60 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 450.00 615.00 574.00 3,000.00 66.67 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 343,340.00 243,400.00 268,440.00 210,000.00 42.86 % 300,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

10,700.00 0.00 0.00 10,000.00 400.00 % 50,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 860.00 1,540.00 3,040.00 1,000.00 400.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผูรับจางใหบริการ 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 233.33 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเปนผูรับจางใหบริการ 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 233.33 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 105,600.00 41,960.00 473,468.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 10,350.00 18,000.00 11,250.00 20,000.00 50.00 % 30,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 3,468.00 83.00 78,904.00 500.00 900.00 % 5,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 3,810.00 4,560.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

72,200.00 61,200.00 59,400.00 70,000.00 42.86 % 100,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

0.00 8,850.00 8,500.00 0.00 100.00 % 10,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 300.00 0.00 0.00 1,500.00 233.33 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน 0.00 37,000.00 13,000.00 10,000.00 50.00 % 15,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 140.00 220.00 244.00 500.00 500.00 % 3,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 1,970.00 1,120.00 825.00 1,500.00 100.00 % 3,000.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 12,672.20 2,220.00 1,920.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 565,860.20 428,947.80 927,880.60 441,000.00 659,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาที่ดิน 177,908.00 177,323.00 177,933.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     คาเชาหรือบริการสถานที่ 726,032.00 1,249,957.00 1,541,100.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00
     ดอกเบี้ย 88,130.09 169,974.30 203,736.51 180,000.00 0.00 % 180,000.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 126,579.00 96,300.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 992,070.09 1,723,833.30 2,019,069.51 1,680,000.00 1,680,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 1,000.00 4,000.00 10,500.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง 1,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 133,484.87 45,610.00 170,010.00 150,000.00 33.33 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 135,519.87 49,610.00 180,510.00 155,000.00 205,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 257,223.49 286,421.83 301,954.47 300,000.00 16.67 % 350,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 16,575,526.06 16,980,211.34 17,255,503.81 15,424,000.00 10.22 % 17,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,986,478.68 2,117,450.16 2,032,088.48 2,500,000.00 20.00 % 3,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 32,233.18 40,872.27 85,747.14 50,000.00 100.00 % 100,000.00
     ภาษีสุรา 1,074,334.61 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,589,020.03 4,135,491.38 4,596,540.95 4,300,000.00 4.65 % 4,500,000.00
     คาภาคหลวงแร 40,669.18 33,656.57 38,219.02 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 33,869.75 32,273.83 40,322.36 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

519,238.00 757,389.00 415,961.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 23,108,592.98 24,383,766.38 24,766,337.23 23,174,000.00 25,550,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

16,296,729.00 23,923,320.00 24,922,395.00 33,900,000.00 3.88 % 35,216,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,296,729.00 23,923,320.00 24,922,395.00 33,900,000.00 35,216,000.00
รวมทุกหมวด 42,014,991.04 51,341,894.83 53,718,295.09 60,900,000.00 65,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบานเพชร

อ.บําเหน็จณรงค  จ.ชัยภูมิ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 65,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,690,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 1,340,000 บาท

ประมาณการไวตามจํานวนรายของผูที่เคยเสียภาษีและรายใหมที่
คาดวาจะมาเสียภาษีใหถูกตองตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง พ.ศ.2562

ภาษีป้าย จํานวน 350,000 บาท

ประมาณการไวตามจํานวนรายของผูที่เคยเสียภาษีและรายใหมที่
คาดวาจะมาเสียภาษีใหถูกตองตามกฎหมาย

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 659,000 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 5,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน จํานวน 3,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผูรับจางใหบริการ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมเปนผูรับจางใหบริการ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 10,000 บาท

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,680,000 บาท
คาเชาที่ดิน จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาเชาหรือบริการสถานที่ จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

ดอกเบี้ย จํานวน 180,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา
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รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 205,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 25,550,000 บาท
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 350,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 17,000,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,000,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,500,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 35,216,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 35,216,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 604,800.00 725,760.00 725,760.00 725,760.00 0 % 725,760

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 150,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0 % 180,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 150,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0 % 180,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

172,800.00 207,360.00 207,360.00 207,360.00 0 % 207,360

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,296,000.00 1,472,893.57 1,434,240.00 1,555,200.00 0 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,373,600.00 2,766,013.57 2,727,360.00 2,848,320.00 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,550,220.00 3,051,735.00 3,223,300.00 3,608,580.00 23.01 % 4,438,920

เงินประจําตําแหนง 148,500.00 246,000.00 246,000.00 204,000.00 0 % 204,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบ้านเพชร
อําเภอบําเหน็จณรงค    จังหวัดชัยภูมิ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจ้างลูกจ้างประจํา 144,755.00 168,420.00 179,940.00 196,080.00 7.53 % 210,840

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจํา 1,505.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 600,766.00 774,640.00 803,410.00 839,040.00 2 % 855,840

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 40,125.00 55,940.00 47,330.00 43,620.00 -17.33 % 36,060

เงินอื่นๆ 70,000.00 0.00 0.00 84,000.00 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,555,871.00 4,296,735.00 4,499,980.00 4,975,320.00 5,829,660
รวมงบบุคลากร 5,929,471.00 7,062,748.57 7,227,340.00 7,823,640.00 8,677,980

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 43,100.00 0.00 100 % 330,000

คาเบี้ยประชุม 11,933.00 22,431.00 12,934.00 20,000.00 0 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 3,780.00 1,680.00 30,000.00 0 % 30,000

คาเชาบ้าน 71,400.00 135,200.00 187,200.00 283,200.00 -25.42 % 211,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 30,670.00 19,700.00 9,600.00 35,000.00 0 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 114,003.00 181,111.00 254,514.00 368,200.00 626,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 312,900.00 576,403.59 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดทําประกันภัยรถยนตราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจ้างเหมาการสํารวจความพึงพอใจในการ
บริการประชาชนของเทศบาล หรืออื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาจ้างเหมาตักสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาเชาทรัพยสิน (คาเชาอาคารสํานักงาน
เทศบาลฯ)

0.00 0.00 598,368.00 600,000.00 0 % 600,000

คาถายเอกสาร คาเย็บเลม เข้าปกหนังสือ คา
จัดทําวารสารเผยแพร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาถายเอกสาร คาเย็บเลม เข้าปกหนังสือคา
จัดทําวารสารเผยแพร

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

คาธรรมเนียมในการพิจารณาคําขอรับจัด
คลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาธรรมเนียมในการพิจารณาคําขอรับจัด
สรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

คาระวางบรรทุก คาโฆษณาและเผยแพร คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คา
บริการรับใช้ คาจ้างเหมาบริการตางๆ ของ
เทศบาล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาระวางบรรทุก คาโฆษณาและเผยแพร คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คา
บริการรับใช้คาจ้างเหมาบริการตางๆ ของ
เทศบาล

0.00 0.00 83,636.00 65,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คารับวารสาร จุลสารหนังสือพิมพ เอกสาร
อื่นที่เป็นประโยชนตอทางราชการ

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -80 % 5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 29,175.00 222,075.00 52,460.00 160,000.00 25 % 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านเพชร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดํารงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "ครอบครัวคนดี  
ศรีบ้านเพชร"

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ชวยเหลือกิจการ
สาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ "คนดี  ศรีบ้าน
เพชร"

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล
ที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม  ประจํา
เดือน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

กิจกรรมสงเสริมความรู้ด้านกฏ ระเบียบ และ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องสําหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

กิจกรรมสงเสริมสภาเด็กและเยาวชนตอต้าน
การทุจริต

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

472,258.00 446,419.00 433,088.00 200,000.00 100 % 400,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0.00 0.00 29,860.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

0.00 28,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําเวปไซดของเทศบาล เพื่อการ
เผยแพรข้อมูลขาวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ของเศบาลตําบลบ้านเพชร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการประชุมเพื่อจัดทําหรือทบทวนแผน
อัตรากําลัง 3 ปี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหาร
อัตรากําลัง เทศบาลตําบลบ้านเพชร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการประชุมเพื่อยกระดับการปฏิบัติ
หน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมการจัดทําแผนพัฒนาราย
บุคคล (individual development plan 
IDP) เทศบาลตําบลบ้านเพชร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมจัดทําเส้นทางความก้าว
หน้าในการพัฒนาบุคลากร (Training Road 
Map) เทศบาลตําบลบ้านเพชร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทํางานของบุคลากร เพื่อการสร้างความ
สมดุลระหวางการทํางานและชีวิต เทศบาล
ตําบลบ้านเพชร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเครือขายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้เข้มแข็ง เทศบาล
ตําบลบ้านเพชร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในองคกร

0.00 30,000.00 0.00 85,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในองคกร 
เทศบาลตําบลบ้านเพชร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการมุงสูองคกรแหงการเรียนรู้ ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างเทศบาล ของเทศบาล
ตําบลบ้านเพชร

0.00 0.00 332,800.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการมุงสูองคกรแหงการเรียนรู้ เทศบาล
ตําบลบ้านเพชร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการมุงสูองคกรแหงการเรียนรู้ของคณะผู้
บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างเทศบาลของเทศบาล
ตําบลบ้านเพชร                 

195,800.00 26,680.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาล
ตําบลบ้านเพชร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการเยาวชนสัมพันธ เพื่อเฝ้าระวังการ
ทุจริต

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 0.00 700.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนโดยกระบวนการจัดเวทีประชาคม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเฝ้าระวังการ
ทุจริต

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 208,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักใน
การตอต้านการทุจริต เทศบาลตําบลบ้าน
เพชร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 565,823.85 711,008.36 591,915.53 735,000.00 -86.39 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,575,956.85 2,042,085.95 2,122,127.53 2,323,000.00 2,472,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 157,490.00 320,435.00 766,792.00 210,000.00 -52.38 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 90,690.00 256,105.00 180,750.00 210,000.00 -95.24 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 44,760.00 59,335.00 25,785.00 125,000.00 -60 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 45,000.00 -88.89 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 25,200.00 32,765.00 12,200.00 40,000.00 25 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 202,052.30 187,900.00 245,803.20 210,000.00 -4.76 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 7,563.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 154,500.00 141,500.00 127,145.00 170,000.00 -82.35 % 30,000

วัสดุอื่น 0.00 1,000.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 682,255.30 999,040.00 1,358,475.20 1,035,000.00 470,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 310,273.10 295,659.71 313,412.34 350,000.00 0 % 350,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 29,691.59 59,911.07 55,169.95 70,000.00 -50 % 35,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบริการโทรศัพท 2,523.98 2,765.92 2,738.47 10,000.00 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย 10,603.00 11,207.00 10,998.00 80,000.00 -75 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 146,804.00 176,164.80 122,718.30 150,000.00 33.33 % 200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 499,895.67 545,708.50 505,037.06 660,000.00 615,000
รวมงบดําเนินงาน 2,872,110.82 3,767,945.45 4,240,153.79 4,386,200.00 4,183,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องเคลือบเอกสาร ตามแบบ
เทศบาลกําหนด จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 4,990.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร ตามแบบ
มาตรฐานครุภัณฑกําหนด จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึก
เวลาเข้าออกงาน

0.00 0.00 9,700.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพทภายใน แบบ 16 สาย
ภายใน พร้อมโทรศัพท 10 เครื่อง ตามแบบ
เทศบาลกําหนด

0.00 0.00 0.00 51,100.00 -100 % 0

จัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้ประจําตําแหนง
หัวหน้าสํานักปลัด

0.00 0.00 0.00 8,500.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค 
(Smart Card Reader) ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรที่กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกําหนด จํานวน 10 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 700 บาท (หนวยงานที่รับผิดชอบ 
: สํานักปลัด)

0.00 0.00 7,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา ตามแบบ
มาตรฐานครุภัณฑกําหนด จํานวน 1 คัน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 854,000

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

การจัดซื้อครุภัณฑไมโครโฟนชุดประชุมชนิด
คอยาวและเครื่องควบคุมกลางชุดประชุม
สําหรับใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาลตําบล
บ้านเพชร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 370,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล 
24 channels 48 input 20 AUX จํานวน 1 
 ชุด พร้อมลําโพง แบบมีกําลังขยายในตัว 
(Active Loudspeaker) ตู้ลําโพง 2 ทาง 
ขนาดดอกลําโพง 15 นิ้ว กําลังขับไมน้อย
กวา 1300 watt จํานวน 4 ตัว พร้อม
อุปกรณตอพวง ตามแบบเทศบาลกําหนด

0.00 0.00 353,742.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ชนิดไร้สาย 
UHF-FM จํานวน 1 ชุด

0.00 0.00 0.00 55,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย 
UHF-FM จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 
55,000.-บาท รวมงบประมาณ 
110,000.-บาท  ตามแบบเทศบาลกําหนด

0.00 0.00 110,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อลําโพงและอุปกรณตอพอง จํานวน 5 
รายการ  ดังนี้  1. ตู้ลําโพงเสียงต่ํา (Active 
Sub-Woofer) มีภาคขยายเสียงสัญญาณ
เสียงในตัว ขนาด 18 นิ้ว กําลังขับไมน้อย
กวา 1,600 วัตต จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 
68,000.-บาท รวมเป็นเงิน 136,000.-บาท 
2.กลองแล็คอลูมิเนียมสําหรับเก็บตู้ลําโพง 
ขนาด 15 นิ้ว มีหลุม จํานวน 4 ใบ ราคาใบ
ละ 6,000.-บาท รวมเป็นเงิน 24,000.-บาท 
3. กลองแล็คอลูมิเนียมสําหรับเก็บตู้ลําโพง 
ขนาด 18 นิ้ว มีหลุม จํานวน 2 ใบ ราคาใบ
ละ 8,500.-บาท 4. โตะวางมิกเซอร Stage 
Mixer ขนาด 60x120x80 ซม. ขาสแตนเลส 
สามารถปรับระดับได้ จํานวน 2 ชุด ราคาชุด
ละ 2,500.-บาท รวมเป็นเงิน 5,000.-บาท 5. 
ผ้าใบคลุมตู้ลําโพงและเครื่องมิกเซอร 
จํานวน 6 ผืน ราคาผืนละ 690.-บาท รวม
เป็นเงิน 4,140.-บาท

0.00 0.00 186,140.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็นขนาดไมน้อยกวา 22.1 คิว แบบ 
3 ประตู รุนที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร 
5  คุณลักษณะตามเทศบาลตําบลบ้านเพชร
กําหนด จํานวน 1 ตู้

0.00 0.00 0.00 65,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)ตามแบบ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด  จํานวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 8,900.00 -100 % 0

จัดชุดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

จัดชุดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 2  ระบบ

0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุ ...

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน  2  เครื่อง

0.00 0.00 0.00 34,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 1 
ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด ...

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 130,000

จัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 
1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED 
ขาวดําชนิด Network แบบที่ 1 

0.00 0.00 7,900.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA ตาม
แบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 3 
เครื่อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,400

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA ตาม
แบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 2 
เครื่อง

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส 0.00 0.00 700.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 ชุด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 700
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จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 2 ชุด

0.00 0.00 0.00 1,400.00 -100 % 0

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคแบบสิทธิการใช้งา ...

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,800

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมายตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนดคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 2  
ระบบ

0.00 0.00 0.00 7,600.00 -100 % 0

จัดซื้อตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณแบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

จัดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,400
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จัดฬซื้อชุดโปรแกรมปฎิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุค

0.00 0.00 3,800.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 719,982.00 279,490.00 1,444,300
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 719,982.00 279,490.00 1,444,300

รวมงานบริหารทั่วไป 8,801,581.82 10,830,694.02 12,187,475.79 12,489,330.00 14,305,480
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 8,890.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 9,675.00 0.00 0 % 0

คาถายเอกสาร คาเย็บเลม เข้าปกหนังสือ คา
จัดทําวารสารเผยแพร การจัดทํารายงาน
ประจําปีเสนอตอสภาเทศบาล และประชา
สัมพันธผลการดําเนินงานเทศบาลเสนอให้
ประชาชนรับทราบ

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตําบล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับตําบล

10,070.00 12,540.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
องคกรจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบล
บ้านเพชร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
องคกรจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตําบลบ้านเพชร

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 10,070.00 21,430.00 9,675.00 50,000.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 10,070.00 21,430.00 9,675.00 50,000.00 50,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 10,070.00 21,430.00 9,675.00 50,000.00 50,000
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 474,720.00 549,240.00 544,504.48 400,440.00 327.23 % 1,710,780

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 490,770.00 553,199.80 628,200.00 697,320.00 4.18 % 726,480

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 46,700.00 58,141.49 47,445.00 42,900.00 -40.7 % 25,440

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,012,190.00 1,160,581.29 1,220,149.48 1,200,660.00 2,522,700
รวมงบบุคลากร 1,012,190.00 1,160,581.29 1,220,149.48 1,200,660.00 2,522,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 97,300

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 199,300
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 350.00 673.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดทําประกันภัยรถยนตราชการ 0.00 0.00 350.00 5,000.00 0 % 5,000
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คาจ้างงานบริการ  เพื่อจายเป็นคาจ้าง
งานบริการตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยจากบุคคลธรรมดา (ไมหมายความ
รวมถึงการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย) เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

0.00 0.00 72,000.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เทศบาล
ตําบลบ้านเพชร

0.00 0.00 0.00 414,000.00 -47.83 % 216,000

คาถายเอกสาร คาเย็บเลม เข้าปกหนังสือ คา
จัดทําวารสารเผยแพร

0.00 0.00 0.00 5,000.00 500 % 30,000

คารับวารสาร จุลสารหนังสือพิมพ เอกสาร
อื่นที่เป็นประโยชนตอทางราชการ

0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

24,389.00 45,668.00 42,630.00 60,000.00 -50 % 30,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและลงทะเบียน
ทรัพยสิน

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการประชาสัมพันธการชําระภาษีและ
รับชําระภาษี

0.00 0.00 4,200.00 5,000.00 -100 % 0
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โครงการประชาสัมพันธการชําระภาษีและ
รับชําระภาษี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
งานระบบแผนที่ภาษีในการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และการ
ประยุกตใช้ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
(GIS) เพื่อสนับสนุนภารกิจในด้านบริการ
สาธารณะ (หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
คลัง)

0.00 0.00 360,634.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึอบรมการจัดทําแผนที่ภาษีและลง
ทะเบียนทรัพยสิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการให้บริการชําระภาษีและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้งานบริการ
เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน 

0.00 2,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 28,740.00 31,330.00 76,980.00 60,000.00 -50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 53,479.00 79,671.00 556,794.00 654,000.00 426,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 102,604.00 166,020.00 138,164.00 180,000.00 -44.44 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,540.00 48,790.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,425.20 1,510.00 1,399.10 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 135,000.00 145,600.00 168,320.00 158,000.00 -68.35 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 266,569.20 361,920.00 307,883.10 368,000.00 180,000
รวมงบดําเนินงาน 320,048.20 441,591.00 864,677.10 1,052,000.00 805,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร (ขาว-ดํา) 0.00 0.00 180,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้ 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด ตาม
เทศบาลกําหนด จํานวน 3 ตู้ 

0.00 0.00 0.00 22,500.00 -100 % 0

จัดซื้อตู้ 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ จํานวน 4 หลัง 

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต ตามแบบ
เทศบาลกําหนด จํานวน 3 ตู้

0.00 0.00 0.00 20,400.00 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้ตามแบบ
เทศบาลกําหนด จํานวน 1 ชุด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,700

จัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้ประจําตําแหนง
ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 ชุด

0.00 0.00 0.00 8,500.00 -32.94 % 5,700
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จัดซื้อโตะพร้อมเก้าอี้ทํางาน ประจําตําแหนง
ผู้อํานวยการกองคลัง

0.00 5,700.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน 1  เครื่อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

จัดชุดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 2  ระบบ 

0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

จัดชุดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 3 ชุด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 36,000

จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2  ตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนด จํานวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 ตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนด จํานวน 1 เครื่อง (งานแผนที่ภาษี)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุคอมพิวเตอร
กําหนด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน  1  เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน 
(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00 0.00 32,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 
1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/LED ขาวดํา 
ชนิด Net work แบบที่ 1

0.00 0.00 7,900.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 2 ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA ตาม
แบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 2 
เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA ตาม
แบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 4 
เครื่อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส 0.00 0.00 1,400.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 2 ชุด

0.00 0.00 0.00 1,400.00 -100 % 0

จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 4 ชุด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,800

จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร
โน้ตบุค

0.00 0.00 7,600.00 0.00 0 % 0
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จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมายตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนดคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 2  
ระบบ 

0.00 0.00 0.00 7,600.00 -100 % 0

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฏหมาย ตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนดจํานวน 4 ระบบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,200

จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง ราคา 2,800 บาท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,800

จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที่ 1 ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,400

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 5,700.00 291,900.00 158,400.00 175,100
รวมงบลงทุน 0.00 5,700.00 291,900.00 158,400.00 175,100
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รวมงานบริหารงานคลัง 1,332,238.20 1,607,872.29 2,376,726.58 2,411,060.00 3,503,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,143,890.02 12,459,996.31 14,573,877.37 14,950,390.00 17,858,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 264,270.00 305,100.00 321,660.00 346,560.00 112.53 % 736,560

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 754,552.89 1,054,967.00 1,032,369.35 1,080,600.00 0.91 % 1,090,440

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 81,461.97 104,330.00 96,552.05 96,420.00 -4.6 % 91,980

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,100,284.86 1,464,397.00 1,450,581.40 1,523,580.00 1,918,980
รวมงบบุคลากร 1,100,284.86 1,464,397.00 1,450,581.40 1,523,580.00 1,918,980

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 85,400

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 85,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,400.00 5,705.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 1,408.00 0.00 0 % 0

คาจัดทําประกันภัยรถยนตราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

10,343.00 8,724.00 13,788.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการจัดงานวันตอต้านยาเสพติดโลก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการจัดงานวันตอต้านยาเสพติดโลก 0.00 0.00 3,080.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการประกวด "ดนตรีในสวน ต้านยาเสพ
ติด" ปะจําปี 2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของ 
ศป.ปส. ตําบลบ้านเพชร

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของ 
ศป.ปส.ตําบลบ้านเพชร 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของ ศป.ปส.

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

เงินชวยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยความเดือด
ร้อนจากวาตภัย

266,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 58,000.00 55,117.79 57,065.55 880,000.00 -43.18 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 386,443.00 69,546.79 75,341.55 920,000.00 630,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000
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รวมงบดําเนินงาน 386,443.00 69,546.79 75,341.55 960,000.00 755,400
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต ตามแบบ
เทศบาลกําหนด จํานวน 1 หลัง 

0.00 0.00 0.00 6,800.00 -100 % 0

จัดซื้อโตะพร้อมเก้าอี้ทํางาน ตามแบบ
เทศบาลกําหนด จํานวน 1 ชุด

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
มือถือ 5 วัตต ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ
จํานวน 5 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดชุดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1  ระบบ 

0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1  เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA ตาม
แบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1  
เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1  ชุด

0.00 0.00 0.00 700.00 -100 % 0

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมายตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนดคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1  
ระบบ 

0.00 0.00 0.00 3,800.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 107,800.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 107,800.00 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อําเภอบําเหน็จณรงค

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,486,727.86 1,533,943.79 1,525,922.95 2,591,380.00 2,704,380
งานเทศกิจ

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

1,600.00 10,200.00 21,300.00 40,000.00 -50 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 1,600.00 10,200.00 21,300.00 40,000.00 20,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 1,600.00 10,200.00 21,300.00 40,000.00 70,000

รวมงานเทศกิจ 1,600.00 10,200.00 21,300.00 40,000.00 70,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ํา
ฝน ประจําเทศบาลตําบลบ้านเพชร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยประจําปี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000
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โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยประจําปี

0.00 30,000.00 40,000.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแกนักเรียน
และประชาชน

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปีใหม

0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปีใหม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสงกรานต

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสงกรานต

0.00 0.00 278,750.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต

0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน ทต.บ้านเพชร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแกนักเรียนและ
ประชาชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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โครงการอบรมอาสากู้ชีพ กู้ภัยทางน้ํา เพื่อ
เป็นวิทยากรครู ข. สงเสริมความปลอดภัย
ทางน้ําแกเด็กตําบลบ้านเพชร อําเภอ
บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมอาสากู้ชีพ กู้ภัยทางน้ําเพื่อ
เป็นวิทยากรครู ข. สงเสริมความปลอดภัย
ทางน้ําแกเด็กเทศบาลตําบลบ้านเพชร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 30,000.00 90,000.00 348,750.00 160,000.00 219,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,435.00 21,840.00 21,790.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 172,027.20 265,978.00 310,414.00 130,000.00 -23.08 % 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 35,640.00 133,750.00 150,000.00 0 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 177,462.20 323,458.00 465,954.00 330,000.00 300,000
รวมงบดําเนินงาน 207,462.20 413,458.00 814,704.00 490,000.00 519,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบ  
ไม ตากวา 2,400 ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุด
ไมตากวา 110 กิโลวัตต

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 207,462.20 413,458.00 814,704.00 490,000.00 1,519,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,695,790.06 1,957,601.79 2,361,926.95 3,121,380.00 4,293,380

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,092,610.00 1,240,380.00 1,517,980.00 2,814,960.00 7.22 % 3,018,120

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00 44,000.00 90.91 % 84,000

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 42,000.00 300 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 718,493.70 1,375,274.00 1,298,887.17 1,479,840.00 2.36 % 1,514,760
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 98,677.91 97,890.00 117,737.54 121,740.00 -1.43 % 120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,909,781.61 2,713,544.00 2,934,604.71 4,502,540.00 4,904,880
รวมงบบุคลากร 1,909,781.61 2,713,544.00 2,934,604.71 4,502,540.00 4,904,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 212,100

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 212,100
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 350.00 323.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 350.00 0.00 0 % 0

คาจัดทําประกันภัยรถยนตราชการ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

37,413.00 61,381.00 56,418.00 40,000.00 0 % 40,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 300 % 20,000

วันที่พิมพ : 30/4/2564  11:12 หน้า : 36/102



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

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 84,790.00 46,590.00 105,930.00 100,000.00 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 122,553.00 108,294.00 162,698.00 147,000.00 112,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 37,549.00 19,740.00 38,800.00 50,000.00 -60 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80.00 90.00 400.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 14,000.00 24,000.00 10,000.00 62,000.00 -51.61 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 51,629.00 43,830.00 49,200.00 122,000.00 110,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0 % 18,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000
รวมงบดําเนินงาน 174,182.00 152,124.00 211,898.00 287,000.00 452,100

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน (จอ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 
ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 
เครื่อง

0.00 0.00 0.00 8,900.00 0 % 8,900

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA ตาม
แบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 
เครื่อง  (สํานักงาน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500

จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 ชุด  (สํานัก
งาน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 700
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จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมายตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนดคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 
ระบบ   (สํานักงาน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,800

จัดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย ตามแบบราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนด จํานวน 1 ระบบ (สํานักงาน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 8,900.00 44,900
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 8,900.00 44,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,083,963.61 2,865,668.00 3,146,502.71 4,798,440.00 5,401,880
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาตักสิ่งปฏิกูล ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านเพชร

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านเพชร

0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
ใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 51,980.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0.00 147,688.00 137,348.00 138,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปี 
๒๕๖๐ 

542,166.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการ
ศึกษา           ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น) 

0.00 503,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการ
ศึกษา ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)

717,380.00 0.00 467,060.00 493,600.00 1.43 % 500,640

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) 
โรงเรียนอนุบาลฯ (เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาท้องถิ่น)

450,600.00 207,800.00 200,600.00 213,800.00 25.26 % 267,800

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาท้องถิ่น)

0.00 64,600.00 51,000.00 75,300.00 -27.76 % 54,400

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
ใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โรงเรียน
อนุบาลฯ (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ท้องถิ่น)

73,730.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
ใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โรงเรียน
อนุบาลฯ(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ท้องถิ่น)

0.00 254,747.00 171,210.00 198,120.00 14.27 % 226,400

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
ใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก) (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการ
ศึกษาท้องถิ่น)

0.00 0.00 15,300.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายเงินอุดหนุน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการเรียน
การสอนรายหัว) (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการ
ศึกษาท้องถิ่น) 

151,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
ใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก)
(ศพด.)  (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ท้องถิ่น)

0.00 0.00 0.00 44,070.00 -17.95 % 36,160
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการพัฒนา
สถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) (เงิน
อุดหนุนฯ)(โครงการอบรมสัมมนาฯของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯและโรงเรียนอนุบาลฯ)

0.00 0.00 0.00 44,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการพัฒนา
สถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี 
2562 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

0.00 0.00 9,500.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการพัฒนา
สถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี 
๒๕๖๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการพัฒนา
สถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี 
๒๕๖๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

0.00 3,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการพัฒนา
สถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

0.00 0.00 0.00 276,855.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการพัฒนา
สถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
2562 โรงเรียนอนุบาลฯ

0.00 0.00 8,500.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการพัฒนา
สถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลฯ

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการพัฒนา
สถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปี งบ
ประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

0.00 0.00 0.00 184,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการพัฒนา
สถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปีของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านเพชร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 205,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการพัฒนา
สถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปีของ
ศูนยเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเพชร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 316,000

โครงการสร้างภุมิคุ้มกันทางสังคมให้เด้ก
ปฐมวัย (กิจกรรม "โตไปไมโกง")  ใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านเพชร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการสร้างภุมิคุ้มกันทางสังคมให้เด้ก
ปฐมวัย (กิจกรรม "โตไปไมโกง")  ในศูนยืพ
 ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเพชร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 39,697.00 45,058.00 38,100.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 2,174,873.00 1,226,693.00 1,162,598.00 1,722,745.00 1,781,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,812.00 0.00 0.00 25,000.00 -60 % 10,000

คาอาหารเสริม (นม) 631,397.06 1,098,815.36 1,049,977.78 1,350,053.00 -3.58 % 1,301,767
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วัสดุกอสร้าง 1,475.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 31,920.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุดนตรี 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 634,684.06 1,098,815.36 1,081,897.78 1,445,053.00 1,381,767
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 44,208.14 46,582.43 67,649.64 96,000.00 108.33 % 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 13,864.63 17,692.14 14,245.48 18,000.00 -33.33 % 12,000

คาบริการโทรศัพท 963.00 0.00 0.00 12,000.00 0 % 12,000

คาบริการไปรษณีย 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0 % 12,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 13,482.00 11,556.00 11,559.21 36,000.00 0 % 36,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 72,517.77 75,830.57 93,454.33 174,000.00 272,000
รวมงบดําเนินงาน 2,882,074.83 2,401,338.93 2,337,950.11 3,341,798.00 3,435,167

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อกระดานไวทบอรด ขนาด 120x240 
cm ตามแบบเทศบาลกําหนด 
จํานวน 4 แผน (โรงเรียนอนุบาลฯ)

0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0
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จัดซื้อครุภัณฑชั้นวางของ/อุปกรณสวนตัว
สําหรับเด็กนักเรียน (Build in)  ตามแบบ
เทศบาลกําหนด  จํานวน 8 ห้อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

จัดซื้อครุภัณฑโซฟาหนังเข้ามุม รับรองแขก 
ตามแบบเทศบาลกําหนด    จํานวน 1 ชุด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

จัดซื้อครุภัณฑโตะทํางานผู้บริหาร  รูปแบบ
ตัวแอล (L) พร้อมตู้ลิ้นชักสําหรับเก็บเอกสาร 
และที่วางถาดคียบอรด  และเก้าอี้สํานักงาน
ผู้บริหาร ฯ  ตามแบบเทศบาลกําหนด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ตาม
บัญชีนวัตกรรมไทย

0.00 0.00 0.00 403,600.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึก
เวลาเข้าออกงาน 

0.00 0.00 19,400.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้ใสชุดครุย (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ) 
ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 1 หลัง

0.00 0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบลิ้นชัก 10 ชั้น 
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ) ตามแบบเทศบาล
กําหนด จํานวน 1 หลัง

0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กชุด 4 ฟุต ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
เฟอรนิเจอรเหล็ก (โรงเรียนอนุบาลฯ) ตาม
แบบเทศบาลกําหนด จํานวน 2 หลัง

0.00 0.00 0.00 13,600.00 -100 % 0
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จัดซื้อตู้เอกสารบานโลง ตามแบบเทศบาล
กําหนด จํานวน 6 หลัง(โรงเรียนอนุบาลฯ)

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

จัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้ตามแบบ
เทศบาลกําหนด

8,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโตะวางเครื่องคอมพิวเตอรพร้อมเก้าอี้ 
ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 2 หลัง 
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ)

0.00 0.00 0.00 7,950.00 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ 
XGA ขนาด 4,000 ANSILumens ตามแบบ
มาตรฐานครุภัณฑ จํานวน 1  เครื่อง

 

0.00 0.00 0.00 42,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

จัดซื้อเตียงเฟาวเลอร ชนิดมือหมุน แบบ ข. 
ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑกําหนด จํานวน 
1 เตียง

0.00 0.00 0.00 16,800.00 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 
กิโลกรัม ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑกําหนด 
จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ : 30/4/2564  11:12 หน้า : 47/102



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

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับ รร.อนุบาล
เทศบาล (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ตาม
แบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 
เครื่อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 
ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 
เครื่อง(รร.อนุบาลเทศบาล)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,900

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 
ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 
เครื่อง(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,900

วันที่พิมพ : 30/4/2564  11:12 หน้า : 48/102



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

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA ตาม
แบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 
เครื่อง  (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ)

0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 ชุด  (รร.อน
บาลเทศบาล)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 700

จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 ชุด  (ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ)

0.00 0.00 0.00 700.00 -100 % 0

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมายตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนดคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 
ระบบ   (รร.อนุบาลเทศบาล)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,800
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จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมายตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนดคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 
ระบบ   (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ)

0.00 0.00 0.00 3,800.00 -100 % 0

จัดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย ตามแบบราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนด จํานวน 1 ระบบ (รร.อนุบาล
เทศบาล)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

จัดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย ตามแบบราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนด จํานวน 1 ระบบ (ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ)

0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 8,600.00 0.00 19,400.00 582,950.00 167,300
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการกอ
สร้างหรือภายหลังการกอสร้าง

กอสร้างขยายเขตระบบจําหนายติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้าอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบ้านเพชร หมูที่ 17 (หลังใหม) (หนวย
งานรับผิดชอบ : กองการศึกษาฯ

0.00 0.00 0.00 340,000.00 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างลานกีฬาอเนกประสงค
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านเพชร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการกอสร้างเสาธงโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 99,360

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาใช้จายในการซอมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านเพชร

0.00 156,040.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 156,040.00 0.00 340,000.00 449,360
รวมงบลงทุน 8,600.00 156,040.00 19,400.00 922,950.00 616,660
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,339,000.00 2,393,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันให้แก
โรงเรียนภายในเขตเทศบาล 100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,247,000

เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 
๒๕๐๐) โครงการวงดุริยางคเพื่อชุมชน

0.00 0.00 50,000.00 0.00 100 % 50,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 100%

0.00 0.00 2,352,000.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 100% 0.00 0.00 0.00 2,385,600.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,339,000.00 2,393,600.00 2,402,000.00 2,385,600.00 2,297,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,339,000.00 2,393,600.00 2,402,000.00 2,385,600.00 2,297,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,229,674.83 4,950,978.93 4,759,350.11 6,650,348.00 6,348,827
รวมแผนงานการศึกษา 7,313,638.44 7,816,646.93 7,905,852.82 11,448,788.00 11,750,707

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 607,400.00 703,420.00 725,615.36 349,320.00 121.73 % 774,540
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 6,000.00 18,000.00 16,900.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 49,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 460,340.00 530,040.00 550,380.00 599,400.00 5.57 % 632,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,841,374.83 1,985,583.17 2,033,169.00 2,049,840.00 0.4 % 2,058,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 205,238.87 210,076.78 207,485.00 203,940.00 -1.94 % 199,980

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,169,353.70 3,489,119.95 3,575,549.36 3,244,500.00 3,707,280
รวมงบบุคลากร 3,169,353.70 3,489,119.95 3,575,549.36 3,244,500.00 3,707,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 325,300

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 35,250.00 34,000.00 31,600.00 34,600.00 0 % 34,600

รวมค่าตอบแทน 35,250.00 34,000.00 31,600.00 76,600.00 401,900
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 6,584.60 6,624.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 2,816.00 0.00 0 % 0

คาจัดทําประกันภัยรถยนตราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาจ้างเหมาชวยงานธุรการของกองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000
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คาระวางบรรทุก คาโฆษณาและเผยแพร คา
ธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตางๆ 
คาบริการรับใช้คาจ้างเหมาบริการตางๆ ของ
เทศบาล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาระวางบรรทุก คาโฆษณาและเผยแพร คา
ธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตางๆ คา
บริการรับใช้คาจ้างเหมาบริการตางๆ ของ
เทศบาล

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

42,460.00 25,049.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง 
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก ฯลฯ (หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

0.00 0.00 13,166.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 110,525.00 92,365.00 101,508.66 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 159,569.60 124,038.00 117,490.66 260,000.00 368,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 55,644.00 80,183.00 46,454.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 148,475.00 53,750.00 16,115.00 80,000.00 -25 % 60,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 38,320.00 51,350.00 49,100.00 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 243,396.40 267,653.40 358,158.50 195,000.00 -23.08 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 7,480.00 20,000.00 20,480.00 30,000.00 66.67 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 47,180.00 55,000.00 -45.45 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 493,315.40 472,936.40 537,487.50 510,000.00 440,000
รวมงบดําเนินงาน 688,135.00 630,974.40 686,578.16 846,600.00 1,209,900

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุตพร้อมขารอง
ตู้ ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 2 หลัง

0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กสําหรับเก็บเอกสาร แบบ 2 
บาน ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ จํานวน 1 
หลัง

0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

จัดซื้อพัดลมติดพนัง ตามแบบเทศบาล
กําหนด จํานวน 2 ชุด

0.00 0.00 0.00 2,400.00 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงตามแบบเทศบาล
กําหนด จํานวน 1  เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต ตามแบบ
มาตรฐานครุภัณฑกําหนด จํานวน 1  หลัง

0.00 0.00 0.00 14,700.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

 ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร 
ประจําปี พ.ศ. 2561

0.00 0.00 32,300.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา 

0.00 0.00 7,900.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) ตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนดจํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA ตาม
แบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1  
เครื่อง

0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 250,000.00 0.00 40,200.00 49,100.00 0
รวมงบลงทุน 250,000.00 0.00 40,200.00 49,100.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 4,107,488.70 4,120,094.35 4,302,327.52 4,140,200.00 4,917,180

วันที่พิมพ : 30/4/2564  11:12 หน้า : 56/102



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

งานโรงพยาบาล
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน
การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019(โควิด-19)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการรณรงคป้องกันโรคเอดสเนื่องในวัน
เอดสโลก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการรณรงคป้องกันโรคเอดสเนื่องในวัน
เอดสโลก

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 110,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 110,000

รวมงานโรงพยาบาล 0.00 0.00 0.00 10,000.00 110,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกัน
โรคพิษ   สุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารยดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัคร
ราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี

0.00 0.00 47,528.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย 
เทิดไท้องคราชัน

0.00 239,966.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 0.00 0.00 11,720.00 60,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก
ในโรงเรียนอนุบาลฯและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ปี 2562

0.00 0.00 4,830.00 0.00 0 % 0

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคมือ 
เท้า ปากในโรงเรียนอนุบาลฯ และศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

13,070.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคมือ 
เท้าปากในโรงเรียนอนุบาลฯและศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคมือ 
เท้าปากในโรงเรียนอนุบาลฯและศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ํา
บริโภค ตู้น้ําหยอดเหรียญและแหลงน้ํา
สาธารณะ 

3,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ํา
บริโภคตู้น้ําหยอดเหรียญและแหลงน้ํา
สาธารณะ 

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ํา
บริโภคตู้น้ําหยอดเหรียญและแหลงน้ํา
สาธารณะ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000
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โครงการพัฒนาระบบการควบคุมโรคติดตอ
และการบูรณาการควบคุมป้องกันโรคในเขต
เทศบาล

0.00 17,557.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ
ชุมชนและสร้างเครือขายในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ
ชุมชนและสร้างเครือขายในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผุ้ประกอบการฆา
สัตวและจําหนายเนื้อสัตวสูมาตรฐานเขียง
เนื้อสะอาดปลอดภัย  

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฆา
สัตวและจําหนายเนื้อสัตวสูมาตรฐานเขียง
เนื้อสะอาดปลอดภัย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้าน
ค้าจําหนายอาหารสูมาตรฐาน Clean Food 
Good Taste อยางยั่งยืน

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้าน
ค้าจําหนายอาหารสูมาตรฐานClean Food 
Good Tasteอยางยั่งยืน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมความรู้
และป้องกันความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากการ
ประกอบอาชีพพนักงานเก็บขนขยะ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมความรู้
และป้องกันความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากการ
ประกอบอาชีพพนักงานเก็บขนขยะ

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย ร้าน
อาหารสะอาดรสชาติอรอย  (Clean Food 
Good Taste)  

0.00 0.00 467,711.00 0.00 0 % 0

โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย ร้าน
อาหารสะอาดรสชาติอรอย (Clean Food 
Good Taste)  

0.00 0.00 0.00 550,000.00 -100 % 0

โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย ร้าน
อาหารสะอาดรสชาติอรอย (Clean Food 
Good Taste)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการรณรงคฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและฉีดยาคุมกําเนิดสุนัขและแมว 

30,960.00 38,875.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก 

0.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมความรู้ผู้ประกอบกิจการ
หรือการค้าที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ ตาม 
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0
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โครงการสงเสริมความรู้ผู้ประกอบกิจการ
หรือการค้าที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ ตาม 
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 47,330.00 356,398.00 541,789.00 752,000.00 492,000
รวมงบดําเนินงาน 47,330.00 356,398.00 541,789.00 752,000.00 492,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนฝอยละอองละเอียด ULV 
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 90,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน ตามแบบ
มาตรฐานครุภัณฑกําหนด จํานวน 2 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 118,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 208,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 208,000.00 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดิด้านสาธารณสุข

0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 47,330.00 456,398.00 641,789.00 1,060,000.00 592,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 4,154,818.70 4,576,492.35 4,944,116.52 5,210,200.00 5,619,180

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 413,750.00 680,324.99 808,080.00 1,279,860.00 1.3 % 1,296,540

เงินประจําตําแหนง 15,000.00 18,000.00 18,000.00 60,000.00 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 301,587.40 359,280.00 376,560.00 395,880.00 4.21 % 412,560
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 15,695.85 17,220.00 13,020.00 9,660.00 -47.2 % 5,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 746,033.25 1,074,824.99 1,215,660.00 1,745,400.00 1,774,200
รวมงบบุคลากร 746,033.25 1,074,824.99 1,215,660.00 1,745,400.00 1,774,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 76,300

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 48,000.00 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0 % 24,000

รวมค่าตอบแทน 24,000.00 24,000.00 24,000.00 72,000.00 148,300
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บเลม เข้าปกหนังสือ คา
จัดทําวารสารเผยแพรผลงานของเทศบาล
เผยแพรให้ประชาชนรับทราบ

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

18,596.00 4,400.00 10,464.00 20,000.00 0 % 20,000
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คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 600.00 0.00 2,230.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 19,196.00 4,400.00 12,694.00 50,000.00 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 22,470.00 42,090.00 36,136.00 40,000.00 -75 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 27,500.00 10,000.00 28,840.00 36,000.00 -72.22 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 49,970.00 52,090.00 64,976.00 86,000.00 30,000
รวมงบดําเนินงาน 93,166.00 80,490.00 101,670.00 208,000.00 228,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต พร้อมขารอง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,800

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดชุดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1  ระบบ

0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0
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จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน  1  เครื่อง

0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA ตาม
แบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 
เครื่อง

0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 ชุด

0.00 0.00 0.00 700.00 -100 % 0

จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0
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จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โน้ตบุกแบบสิทธิการใช้งาน  แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
สิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด เป็น
เงิน 3,800 บาท  (หนวยงานที่รับผิดชอบ : 
กองสวัสดิการสังคม)

0.00 0.00 3,800.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมายตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนดคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1  
ระบบ

0.00 0.00 0.00 3,800.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 32,300.00 36,000.00 6,800
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 32,300.00 36,000.00 6,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 839,199.25 1,155,314.99 1,349,630.00 1,989,400.00 2,009,300
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ "โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตําบล
บ้านเพชร"

46,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจําปี พ.ศ
.2562

0.00 0.00 98,800.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจําปี พ.ศ
.๒๕๖๑

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน 7,070.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดฝึกอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

0.00 50,555.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดฝึกอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลบ้านเพชร ประจําปี พ.ศ.2562

0.00 0.00 203,930.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล
ตําบลบ้านเพชร

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล
ตําบลบ้านเพชร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000
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โครงการสงเคราะหผู้ด้อยโอกาส 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการสงเคราะหผู้ด้อยโอกาส 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการสงเสริมการเรียนรู้ของเด็ก/เยาวชน 
เทศบาลตําบลบ้านเพชร 
(คาราวานเสริมสร้างเด็ก)  

25,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน
แกนนํา 4 ดี รู้รักสามัคคีพัฒนาท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน
แกนนํา 4 ดี รู้รักสามัคคีพัฒนาท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

รวมค่าใช้สอย 78,770.00 150,555.00 302,730.00 198,000.00 288,000
รวมงบดําเนินงาน 78,770.00 150,555.00 302,730.00 198,000.00 288,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อเครื่องจักตอกไฟฟ้า ตามแบบเทศบาล
กําหนด จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงศูนยการเรียนรู้โรงเรียนผู้
สูงอายุเทศบาลตําบลบ้านเพชร

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 140,000.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 300,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการชวยเหลือผู้ประสบภัยและให้การ
สงเคราะหผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการชวยเหลือผู้ประสบภัยและให้การ
สงเคราะหผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รวมเงินอุดหนุน 300,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000
รวมงบเงินอุดหนุน 300,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 378,770.00 300,555.00 452,730.00 488,000.00 438,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,217,969.25 1,455,869.99 1,802,360.00 2,477,400.00 2,447,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 390,170.00 448,920.00 472,260.00 813,360.00 28.43 % 1,044,600

เงินประจําตําแหนง 16,500.00 18,000.00 18,000.00 60,000.00 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,099,787.19 1,262,316.80 1,083,540.00 1,383,840.00 -3.17 % 1,339,920

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 105,838.35 113,914.00 108,290.00 121,320.00 19.78 % 145,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,612,295.54 1,843,150.80 1,682,090.00 2,378,520.00 2,589,840
รวมงบบุคลากร 1,612,295.54 1,843,150.80 1,682,090.00 2,378,520.00 2,589,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 9,400.00 16,200.00 20,000.00 727.5 % 165,500

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 32,000.00 275 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 9,400.00 16,200.00 52,000.00 285,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,408.00 2,575.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 1,758.00 0.00 0 % 0

คาจัดทําประกันภัยรถยนต 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

14,321.00 12,598.00 13,596.00 30,000.00 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 98,306.02 24,222.26 129,539.61 90,000.00 -44.44 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 114,035.02 39,395.26 144,893.61 125,000.00 85,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 48,650.00 73,481.00 39,748.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 38,260.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 157,655.00 131,550.00 138,385.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 21,300.00 5,830.00 8,550.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 117,544.60 150,206.00 169,691.20 75,000.00 -33.33 % 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 9,720.00 9,320.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 17,160.00 20,000.00 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 383,409.60 370,787.00 382,854.20 155,000.00 120,000
รวมงบดําเนินงาน 497,444.62 419,582.26 543,947.81 332,000.00 490,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ จํานวน 2 หลัง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

ครุภัณฑกอสร้าง

เครื่องเจียร/ตัด แบบมือถือ ขนาดไมน้อย
กวา 4 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยมอเตอรไฟฟ้า 
คุณลักษณะตามแบบเทศบาลกําหนด 
จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กหลอ ตาม
บัญชีราคมมาตรฐานครุภัณฑ

0.00 0.00 0.00 54,300.00 -100 % 0

แบบหลอคอนกรีตทรงเหลี่ยม (เหล็ก) ขนาด
ไมน้อยกวา 15 x 15 x15 cm. ตามแบบ
เทศบาลกําหนด จํานวน 3 ลูก ๆ ละ 
2,100.-บาท

0.00 0.00 0.00 6,300.00 -100 % 0

สวานแทนเจาะแบบตั้ง ขนาดไมน้อยกวา 16 
มม. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอรไฟฟ้า 
คุณลักษณะตามแบบเทศบาลกําหนด 
จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ : 30/4/2564  11:12 หน้า : 73/102



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

ครุภัณฑโรงงาน

คาสวานไร้สาย (แบตเตอรี่ 12 โวลต)(หนวย
งานรับผิดชอบ : กองชาง)

0.00 0.00 0.00 14,600.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที) ตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
จํานวน 1 ชุด

0.00 0.00 0.00 2,600.00 -100 % 0

 จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมายตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
จํานวน 1 ชุด

0.00 0.00 0.00 3,800.00 -100 % 0

จัดเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จัดชุดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกําหนด ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 
2563 จํานวน 1 ชุด

0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปการณและ
ระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563 จํานวน 1 ชุด

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3

0.00 0.00 7,100.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อชุดโปรแกรมกําจัดไวรัส 0.00 0.00 700.00 0.00 0 % 0
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จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกําหนด ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 
2563 จํานวน 1 ชุด

0.00 0.00 0.00 700.00 -100 % 0

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุค

0.00 0.00 3,800.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 55,100.00 129,800.00 11,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงสถานที่และพื้นที่พร้อมดิน
ลูกรังบริเวณรอบตลาดสดชั่วคราว หมูที่ 21 

450,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 450,900.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 450,900.00 0.00 55,100.00 129,800.00 11,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,560,640.16 2,262,733.06 2,281,137.81 2,840,320.00 3,091,340
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานไฟฟ้าถนน
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,022.87 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 69,900.00 47,983.70 1,332.00 30,000.00 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 76,922.87 47,983.70 1,332.00 30,000.00 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 349,305.00 412,235.00 691,182.00 655,400.00 -84.74 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 49,250.00 150,195.00 243,530.00 105,000.00 -4.76 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 398,555.00 562,430.00 934,712.00 760,400.00 200,000
รวมงบดําเนินงาน 475,477.87 610,413.70 936,044.00 790,400.00 250,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถยนตบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก 
พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จํานวน 1 
คัน

0.00 0.00 0.00 261,800.00 -100 % 0
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ครุภัณฑกอสร้าง

จัดซื้อแบบหลอคอนกรีตทรงเหลี่ยม(เหล็ก)  
จํานวน 3 ลูก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 261,800.00 6,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

งานย้ายเสาไฟฟ้า (High Mast) พร้อมปรับ
ปรุงและประกอบติดตั้งใหมบริเวณตลาดสด
เทศบาลตําบลบ้านเพชร (ชั่วคราว) เป็นคา
ติดตั้งไฟฟ้า (1) คาปักเสาพาดสายไฟภาย
นอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง 
เครื่องวัด และอุปกรณไฟฟ้า (2) คาจ้างเหมา
เดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม 
คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้าการขยายเขต
ไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ

0.00 0.00 0.00 357,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 357,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 618,800.00 6,300

รวมงานไฟฟ้าถนน 475,477.87 610,413.70 936,044.00 1,409,200.00 256,300
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งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รายจายเพื่อปรับปรุงบํารุงรักษาระบบสูบน้ํา
สวนสาธารณะ

29,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 29,800.00 0.00 0.00 0.00 0
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 197,750.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 197,750.00 0.00 0.00 0.00 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 100,954.67 109,380.15 129,196.49 160,000.00 -37.5 % 100,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 11,946.78 16,548.10 20,447.72 25,000.00 -20 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 112,901.45 125,928.25 149,644.21 185,000.00 120,000
รวมงบดําเนินงาน 340,451.45 125,928.25 149,644.21 185,000.00 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0.00 28,170.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 28,170.00 0.00 0.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมโรงยิมในสวน
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมูที่ 21

0.00 0.00 0.00 60,000.00 233.33 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 60,000.00 200,000
รวมงบลงทุน 0.00 28,170.00 0.00 60,000.00 200,000

รวมงานสวนสาธารณะ 340,451.45 154,098.25 149,644.21 245,000.00 320,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000.00 342,882.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะเทศบาล
ตําบลบ้านเพชร 

0.00 0.00 0.00 191,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะเทศบาล
ตําบลบ้านเพชร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน

41,090.00 15,240.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน ปี 2562

0.00 0.00 91,960.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 61,090.00 358,122.00 91,960.00 221,000.00 250,000
รวมงบดําเนินงาน 61,090.00 358,122.00 91,960.00 221,000.00 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อรถแทรกเตอรล้อยาง ชนิดขับเคลื่อน 4 
ล้อ ระบบเครื่องยนตดีเซล ระบายความร้อน
ด้วยน้ํา มีกําลังไมน้อยกวา 65 แรงม้า ระบบ
สงกําลังมีเกียรเดินหน้าไมน้อยกวา 9 เกียร
และเกียรถอยหลังไมน้อยกวา 3 เกียร ระบบ
พวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอลิก ระบบเบรก
แบบจานแชในน้ํามันระบบไฮดรอลิกแขนยก
เครื่องมือ 3 จุด พร้อมอุปกรณใบมีดดันดิน 
และติดตั้งอุปกรณเครื่องตัดหญ้าไหลทาง 
คุณลักษณะตามเทศบาลกําหนด จํานวน 1 
คัน

0.00 0.00 0.00 1,590,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 1,590,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 1,590,000.00 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 61,090.00 358,122.00 91,960.00 1,811,000.00 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบําบัดน้ําเสีย
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคสล. รูปตัวยู 
แบบไมมีฝา(ลําเหมืองเดิมเชื่อบอพักน้ํา หมูที่ 
17)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 550,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําถนน
สุขาภิบาล 18/1  หมูที่ 21

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 552,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 1,102,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 1,102,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0.00 0.00 0.00 0.00 1,102,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,437,659.48 3,385,367.01 3,458,786.02 6,305,520.00 5,019,640

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ บ้านเพชรนาอยู หน้าบ้านนาดู ใน
บ้านนามอง

11,610.00 0.00 24,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดงาน บ้านเพชรนาอยู หน้าบ้าน
นาดู ในบ้านนามอง

0.00 27,700.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเทศบาลพบประชาชนและจัด
กิจกรรมการออกหนวยเคลื่อนที่แผนปฏิบัติ
การเชิงรุก เพื่อให้บริการประชาชน ประจําปี 
๒๕๖๐   

49,670.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการบ้านเพชรนาอยู หน้าบ้านนาดู ใน
บ้านนามอง 

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการบ้านเพชรนาอยู หน้าบ้านนาดู ใน
บ้านนามอง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการฝึกอาชีพให้แกประชาชนตามแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

12,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้
ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง            

0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคนดีศรีบ้าน
เพชร

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคนดีศรีบ้าน
เพชร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้การขับเคลื่อนแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอบรมให้ความรู้การขับเคลื่อนแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้การขับเคลื่อนแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 
2562

0.00 0.00 24,545.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการสง
เสริมและพัฒนาอาชีพกลุมสตรี

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการสง
เสริมและพัฒนาอาชีพกลุมสตรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและ
สงเสริมอาชีพกลุมสตรี ประจําปี 2562
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

0.00 0.00 30,950.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 73,680.00 57,700.00 79,495.00 210,000.00 210,000
รวมงบดําเนินงาน 73,680.00 57,700.00 79,495.00 210,000.00 210,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 73,680.00 57,700.00 79,495.00 210,000.00 210,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 73,680.00 57,700.00 79,495.00 210,000.00 210,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กีฬาเทศบาลและกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ)

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กีฬาเทศบาลและกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ "คนบ้านเพชรครอบครัวอบอุน ทํา
บุญตักบาตรสงท้ายปีเกาต้อนรับปีใหม 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐

73,930.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ "ปรับตัวเปลี่ยนใจไปวัดทําบุญ 
สร้างคุณงามความดีกอนที่ใครเขาจะหามราง
เราเข้าวัด"

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการคนบ้านแพชร รวมตัวหลอมใจ ทํา
ความสะอาดครั้งใหญ เฉลิมพระเกียรติฯ 
(Big Cleaning Day) 

0.00 0.00 0.00 45,000.00 -100 % 0

โครงการคนบ้านแพชร รวมตัวหลอมใจ ทํา
ความสะอาดครั้งใหญ เฉลิมพระเกียรติฯ(Big 
Cleaning Day)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว  

0.00 0.00 0.00 1,578.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปี
หลวงและวันแมแหงชาติ

0.00 0.00 0.00 130,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงาน "คนบ้านเพชร ครอบครัว
อบอุน ทําบุญตักบาตรสงท้ายปีเกาต้อนรับปี
ใหม"

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงาน "คนบ้านเพชรครอบครัว
อบอุน ทําบุญตักบาตร สงท้ายปีเกาต้อนรับปี
ใหม"

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการจัดงาน "คนบ้านเพชรครอบครัว
อบอุน ทําบุญตักบาตรสงท้ายปีเกาต้อนรับปี
ใหม 

0.00 0.00 24,790.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงาน "คนบ้านเพชรครอบครัว
อบอุน ทําบุญตักบาตรสงท้ายปีเกาต้อนรับปี
ใหม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑

0.00 29,690.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

0.00 808,008.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ
โครงการเทิดพระเกียรติอื่นๆ

0.00 0.00 79,500.00 20,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ
โครงการเทิดพระเกียรติอื่นๆ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่่ ๑๐ (๒๘ 
กรกฎาคม)

0.00 130,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานเนื่องในวันรัฐพิธีตางๆ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานเนื่องในวันรัฐพิธีตางๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการจัดงานเนื่องในวันราชพิธีตางๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการจัดงานเนื่องในวันราชพิธีตางๆ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต ประจําปี
งบประมาณ 2562

0.00 0.00 291,300.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑

0.00 90,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษาเทศบาลตําบล
บ้านเพชร

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษาเทศบาลตําบล
บ้านเพชร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

0.00 0.00 0.00 198,422.00 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวัน
แมแหงชาติ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

0.00 0.00 2,500.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช ประจําปีงบ
ประมาณ ๒๕๖๐ 

1,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช ประจําปีงบ
ประมาณ ๒๕๖๑

0.00 1,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอย
กระทง

0.00 0.00 0.00 96,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอย
กระทง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอย
กระทง ประจําปีงบประมาณ 2562

0.00 0.00 104,041.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอย
กระทง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑

0.00 95,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระ
ราชดําริ "เราทําความดี ด้วยหัวใจ"

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0
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โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระ
ราชดําริ "เราทําความดี ด้วยหัวใจ"

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี ประจําปี 2562  (หนวย
งานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

0.00 0.00 140,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับ"ตัวเปลี่ยนใจ ไปวัดทําบุญ 
สร้างคุณงามความดี กอนที่ใครเขาจะหาม
รางเราเข้าวัด"

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562

0.00 0.00 525,580.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาเพื่อการเรียนรู้
และสนับสนุนการดําเนินงานในการพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก ในสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ : กองการศึกษาฯ)

0.00 0.00 48,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการน้ําและนวัตวิถี เพื่อสืบสานศิลปะ
วัฒนธรรมประเพณีไทย อุนไอรักคลายความ
หนาว "สายน้ําแหงรัตนโกสินทร" สืบ
สานพระราชปณิธานในหลวงรัชการที่ 9 
เทศบาลตําบลบ้านเพชร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 (หนวยงานที่รับผิด
ชอบ: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

0.00 0.00 280,000.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสืบสาน
ประเพณีงานบุญเดือนหก  พิธีสักการะบวง
สรวง เจ้าพอพญาแล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสืบสาน
ประเพณีงานบุญเดือนหก (สักการะเจ้าพอ
พญาแล) ประจําปี 2562

0.00 0.00 55,500.00 0.00 0 % 0

โครงการแสดงความอาลัย และกิจกรรม
ถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1,067,411.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,142,341.00 1,155,698.00 1,571,211.00 816,000.00 1,065,000
รวมงบดําเนินงาน 1,142,341.00 1,155,698.00 1,571,211.00 816,000.00 1,065,000

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑแทนประดับเฉลิมพระเกียรติ  
ประเภทไฟเบอรกลาส ขนาด 4.85 x 1.20 
เมตร พร้อมกรอบคู ขนาด 3.00 x 1.20 
เมตร พร้อมพานพุมเงิน - ทอง จํานวน 1 คู   
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

0.00 0.00 72,500.00 0.00 0 % 0
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แทนประดับพระฉายาลักษณ เพื่อเคารพ
สักการะ ประกอบด้วยกรอบแทนประดับ 
(วัสดุไฟเบอรกลาส) ขนาด 1.70x3.00 เมตร 
จํานวน 1 ชุด ฐานรองแทนประดับ (วัสดุไฟ
เบอรกลาส) ขนาด 1.45x3.00 เมตร จํานวน 
1 ชุด , พานพุมเงิน - ทอง 1 ชุด , ครุฑ , 
ตราทรงพระเจริญ จํานวน 1 ชุด พร้อมป้าย
เทศบาลตําบลบ้านเพชร ตามที่เทศบาล
กําหนด จํานวนทั้งหมด 4 แทน ราคาแทนละ 
45,000.- บาทสถานที่ตั้งดังตอไปนี้    1. ณ 
สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเพชร จํานวน 1 
แทน   2. ณ ถนนสายหนองบัวโคก - ลํา
นารายณขาเข้า จํานวน 1 แทน 3. ณ ถนน
สายหนองบัวโคก - ลํานารายณขาออก 
จํานวน 1 แทน 4. ณ ถนนสายรุงเรืองศรี - 
อําเภอบําเหน็จณรงค จํานวน 1 แทน   
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด) 

0.00 178,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 178,000.00 72,500.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 178,000.00 72,500.00 0.00 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 1,147,341.00 1,333,698.00 1,643,711.00 816,000.00 1,065,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,147,341.00 1,333,698.00 1,643,711.00 916,000.00 1,165,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างขยายผิว จราจรคสล. ถนน
สุขาภิบาล 11 (ด้านทิศเหนือ)

0.00 0.00 0.00 134,400.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนน
รุงเรืองศรี (ด้านทิศตะวันออก)

0.00 0.00 0.00 812,400.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนน
รุงเรืองศรี (ด้านทิศตะวันออก) หมูที่ 1,16,2

0.00 0.00 0.00 974,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนน
สุขาภิบาล 2

0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0
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โครงการกอสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนน
สุขาภิบาล 2 หมูที่ 17 

0.00 0.00 0.00 193,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างขยายผิวจราจรถนน
สุขาภิบาล 11 (ด้านทิศใต้) หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,050,000

โครงการกอสร้างถนนคสล. และวางทอ
ระบายน้ําพร้อมบอพักถนนสุขาภิบาล 7/2 
หมูที่ 17

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 628,000

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจร คสล.ถนน
สุขาภิบาล 13/4 หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 174,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจร คสล.ถนน
สุขาภิบาล 2/5 หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 212,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยบ้านหมอ
หนู

0.00 0.00 0.00 308,900.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนคสล. ถนนสุขาภิบาล 
13/1   หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 424,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ และคาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0
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รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 2,920,700.00 2,102,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 2,920,700.00 2,102,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 2,920,700.00 2,102,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 2,920,700.00 2,102,000

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการคลองสวย น้ําใส คนไทยมีความสุข 8,540.00 12,820.00 20,960.00 70,000.00 -100 % 0

โครงการคลองสวย น้ําใส คนไทยมีความสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการรักษน้ํา รักษป่า รักษาแผนดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการรักษน้ํา รักษป่า รักษาแผนดิน 0.00 22,165.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 8,540.00 34,985.00 20,960.00 140,000.00 60,000
รวมงบดําเนินงาน 8,540.00 34,985.00 20,960.00 140,000.00 60,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 8,540.00 34,985.00 20,960.00 140,000.00 60,000
รวมแผนงานการเกษตร 8,540.00 34,985.00 20,960.00 140,000.00 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้าน
ค้าสูมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ

0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู
มาตรฐานตลาดสดนาซื้อ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 14,000.00 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 14,000.00 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงพื้นที่ภายใน ตลาดสดชั่ว
คราว หมูที่ 21

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 316,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 316,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 316,000

รวมงานตลาดสด 0.00 0.00 0.00 14,000.00 346,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 14,000.00 346,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินต้น 745,000.00 745,000.00 745,000.00 745,000.00 0 % 745,000

คาชําระดอกเบี้ย 174,437.75 185,917.70 167,512.88 176,000.00 127.27 % 400,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 229,757.00 393,821.00 384,213.00 376,200.00 26 % 474,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 15,900.00 25.79 % 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,023,500.00 7,072,500.00 7,370,300.00 8,200,000.00 0.15 % 8,212,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,321,600.00 2,440,800.00 2,137,600.00 2,300,000.00 0 % 2,300,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 57,000.00 55,500.00 54,000.00 60,000.00 0 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

สํารองจาย 636,105.00 227,585.00 1,840.00 472,669.00 139.36 % 1,131,360

รายจายตามข้อผูกพัน 220,275.00 343,196.75 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0.00 0.00 43,500.00 50,000.00 -100 % 0

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 0.00 0.00 45,852.65 49,853.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงการจราจรภายในเขต
เทศบาล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการสนับสนุนกิจการสันนิบาตเทศบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,853

โครงการอุดหนุนการดําเนินงานหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

เงินสมทบกองทุนทดแทนประกันสังคม

(หนวยงานที่รับผิดชอบ:กองคลัง)
0.00 0.00 17,020.00 0.00 0 % 0

เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลบ้านเพชร

0.00 0.00 150,000.00 200,000.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

588,840.00 564,000.00 520,000.00 540,000.00 0 % 540,000

รวมงบกลาง 11,996,514.75 12,028,320.45 11,636,838.53 13,185,622.00 14,128,213
รวมงบกลาง 11,996,514.75 12,028,320.45 11,636,838.53 13,185,622.00 14,128,213
รวมงบกลาง 11,996,514.75 12,028,320.45 11,636,838.53 13,185,622.00 14,128,213

รวมแผนงานงบกลาง 11,996,514.75 12,028,320.45 11,636,838.53 13,185,622.00 14,128,213
รวมทุกแผนงาน 41,189,841.70 45,106,677.83 48,427,924.21 60,900,000.00 65,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบ้านเพชร

อําเภอ บําเหน็จณรงค   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 65,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,305,480 บาท

งบบุคลากร รวม 8,677,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 28,800 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 345,600 บาท และ
จ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 ตําแหน่งๆ ละ 15,840 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็น
เงิน 380,160 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 725,760 บาท 
- ตั้งจ่ายตามหลักเกณฑที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชนตอบ
แทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ซึ่ง
เทศบาลตําบลบ้านเพชร มีรายได้จริง (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงิน
กู้ เงินสะสม หรือเงินอื่นใดที่ไม่ได้รับเป็นการประจําของปีที่ล่วงมา
แล้วปี พ.ศ.2562 เกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 6,000 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน  เป็นเงิน 72,000 บาท และเงิน
ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 ตําแหน่งๆ ละ 4,500 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็น
เงิน 108,000 บาท  รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 180,000 บาท
- ตั้งจ่ายตามหลักเกณฑที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชนตอบ
แทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ซึ่ง
เทศบาลตําบลบ้านเพชร มีรายได้จริง (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงิน
กู้ เงินสะสม หรือเงินอื่นใดที่ไม่ได้รับเป็นการประจําของปีที่ล่วงมา
แล้วปี พ.ศ.2562 เกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 6,000 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน  เป็นเงิน 72,000 บาท และเงิน
ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 ตําแหน่งๆ ละ 4,500 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็น
เงิน 108,000 บาท  รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 180,000 บาท
- ตั้งจ่ายตามหลักเกณฑที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชนตอบ
แทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ซึ่ง
เทศบาลตําบลบ้านเพชร มีรายได้จริง (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงิน
กู้ เงินสะสม หรือเงินอื่นใดที่ไม่ได้รับเป็นการประจําของปีที่ล่วงมา
แล้วปี พ.ศ.2562 เกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 10,080 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 120,960 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือน
ละ 7,200 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 207,360 บาท 
- ตั้งจ่ายตามหลักเกณฑที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชนตอบ
แทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ซึ่ง
เทศบาลตําบลบ้านเพชร มีรายได้จริง (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงิน
กู้ เงินสะสม หรือเงินอื่นใดที่ไม่ได้รับเป็นการประจําของปีที่ล่วงมา
แล้วปี พ.ศ.2562 เกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล จํานวน 1 ตําแหน่งๆละ  15,840 บาท ต่อเดือน ตั้ง
จ่าย 12 เดือน รวมเป็นเงิน 190,080 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งรองประธาน
สภาฯ จํานวน 1 ตําแหน่งๆ ละ 12,960 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 155,520 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งสมาชิกสภา
เทศบาล จํานวน 10 ตําแหน่งๆ ละ 10,080 บาท ต่อเดือน ตั้ง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600 บาท  รวมทั้งสิ้นเป็น
เงิน 1,555,200 บาท
- ตั้งจ่ายตามหลักเกณฑที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชนตอบ
แทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ซึ่ง
เทศบาลตําบลบ้านเพชร มีรายได้จริง (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงิน
กู้ เงินสะสม หรือเงินอื่นใดที่ไม่ได้รับเป็นการประจําของปีที่ล่วงมา
แล้วปี พ.ศ.2562 เกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,829,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,438,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1. ตําแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) จํานวน 1
 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือนๆ ละ 49,830 บาท เป็นเงิน 597,960
 บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตั้งจ่าย 12
 เดือนๆ ละ 1,690 บาท เป็นเงิน 20,280 บาท รวมเป็น
เงิน 618,240 บาท 
2. ตําแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) จํานวน 1
 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือนๆ ละ 42,210 บาท เป็นเงิน 506,520
 บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตั้งจ่าย 12
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 เดือนๆ ละ 1,370 บาท เป็นเงิน 16,440 บาท รวมเป็น
เงิน 522,960 บาท 
3. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่ว
ไป) จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือนๆ ละ 34,680 บาท รวม
เป็นเงิน 416,160 บาท  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตั้ง
จ่าย 12 เดือนๆ ละ 1,090 บาท เป็นเงิน 13,080 บาท รวมเป็น
เงิน 429,240 บาท 
4. ตําแหน่ง หัวหน้าฝายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่ว
ไป) จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือนๆละ 37,410 บาท รวมเป็น
เงิน 448,920 บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตั้งจ่าย 12
 เดือนๆ ละ 1,110 บาท เป็นเงิน 13,320 บาท รวมเป็น
เงิน 462,240 บาท 
5. ตําแหน่ง หัวหน้าฝายปกครอง(นักบริหารงานทั่วไป) จํานวน 1
 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือนๆ ละ 34,680 บาท รวมเป็นเงิน 416,160
 บาท  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตั้งจ่าย 12
 เดือนๆ ละ 1,090 บาท เป็นเงิน 13,080 บาท รวมเป็น
เงิน 429,240 บาท 
6. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่าย 12
 เดือนๆ ละ 34,110 บาท เป็นเงิน 409,320 บาท และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี ตั้งจ่าย 12 เดือนๆ ละ 1,110 บาท เป็น
เงิน 13,320 บาท รวมเป็นเงิน 422,640 บาท 
7. ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่าย 12
 เดือนๆ ละ 22,980 บาท เป็นเงิน 275,760 บาท และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี ตั้งจ่าย 12 เดือนๆ ละ 730 บาท เป็น
เงิน 8,760 บาท รวมเป็นเงิน 284,520 บาท 
8. ตําแหน่งนักจัดการงานทะเบียน จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่าย 12
 เดือนๆ ละ 29,610 บาท เป็นเงิน 355,320 บาท และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี ตั้งจ่าย 12 เดือนๆ ละ 1,000 บาท เป็น
เงิน 12,000 บาท รวมเป็นเงิน 367,320 บาท 
9. ตําแหน่งนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา ตั้ง
จ่าย 12 เดือนๆ ละ 29,610 บาท เป็นเงิน 355,320 บาท และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตั้งจ่าย 12 เดือนๆ ละ 1,000
 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท รวมเป็นเงิน 367,320 บาท 
10. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่าย 12
 เดือนๆ ละ 26,120 บาท เป็นเงิน 313,440 บาท และเงินปรับ
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ปรุงเงินเดือนประจําปี ตั้งจ่าย 12 เดือน ๆ ละ 910 บาท เป็น
เงิน 10,920 บาทรวมเป็นเงิน 324,360 บาท 
11. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่าย 12
 เดือนๆ ละ 16,960 บาท เป็นเงิน 203,520 บาท  และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี ตั้งจ่าย 12 เดือนๆ ละ 610 บาท เป็น
เงิน 7,320 บาท รวมเป็นเงิน 210,840 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  4,438,920 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งปลัด
เทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น)  อัตราเดือนละ 7,000 บาท ตั้ง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท 
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งรองปลัด
เทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น)  อัตราเดือนละ 3,500 บาท ตั้ง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 
3. เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป) อัตราเดือนละ 3,500 บาท  ตั้ง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 
4. เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝายอํานวย
การ(นักบริหารงานทั่วไป)  อัตราเดือนละ 1,500 บาท  ตั้งจ่าย 12
 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท 
5. เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝาย
ปกครอง(นักบริหารงานทั่วไป) อัตราเดือนละ 1,500 บาท  ตั้ง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204,000 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 210,840 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําแก่ลูกจ้างประจําของเทศบาลของ
สํานักปลัดเทศบาลดังนี้
1. ตําแหน่งนักการ จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่าย 12
 เดือนๆ ละ 16,960 บาท  เป็นเงิน 203,520 บาท และเงินปรับ
ปรุงค่าจ้างประจําปี ตั้งจ่าย 12 เดือนๆละ 610 บาท เป็น
เงิน 7,320 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,840 บาท 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 855,840 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ตําแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล  ดังนี้
1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 24,000 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 288,000 บาท
2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 15,240 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 182,880 บาท 
3. ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต  (ทักษะ) จํานวน 2 อัตรา
  (1) อัตราที่ 1 อัตราละ 13,680 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 164,160 บาท 
  (2) อัตราที่ 2 อัตราละ 9,400 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 118,800 บาท 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ตําแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล  ดังนี้
1. ตําแหน่งคนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,000 บาท ต่อ
เดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน รวมเป็นเงิน 108,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 855,840 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,060 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานสํานักปลัด
เทศบาล ดังนี้
1. ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต (ทักษะ) จํานวน 2 อัตรา 
    (1) อัตราที่ 1 เดือนละ 5 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน รวม
เป็นเงิน 60 บาท
    (2) อัตราที่ 2 เดือนละ 2,000 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 24,000 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไปที่
ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานสํานักปลัด
เทศบาล ดังนี้
1. ตําแหน่งคนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,000
 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน รวมเป็นเงิน 12,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,060 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งปลัดเทศบาล อัตรา
เดือนละ 7,000 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 4,183,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 626,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 330,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบให้แก่คณะในการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง ซึ่งได้รับแต่งตั้งเพื่อกิจการของเทศบาล  จํานวน 50,000
 บาท  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
คัดเลือกพนักงานเทศบาลและลูกจ้างขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถ่ิน พ.ศ. 2555)
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําปี) แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง จํานวน 280,000 บาท (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดการประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอี่นมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นราย
จ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 330,000  บาท 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการโดยการแต่งตั้งจาก 
สภาเทศบาล และหมายความรวมถึงอนุกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
เพื่อกิจการของสภาเทศบาล โดยจ่ายตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล
โดยจ่ายตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ : 30/4/2564  11:13:25 หน้า : 9/162



ค่าเช่าบ้าน จํานวน 211,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลฯ จํานวน 5
 อัตรา ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยฯ ของหน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย
- ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล ตั้งจ่าย เดือนละ 6,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท
- ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ตั้งจ่าย เดือนละ 5,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท
- ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งจ่าย เดือนละ 5,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท
- ตําแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน ตั้งจ่าย เดือนละ 1,600
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 19,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 211,200 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
เทศบาลฯ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 2,472,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําประกันภัยรถยนตราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยรถยนตราชการ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าจ้างเหมาการสํารวจความพึงพอใจในการบริการประชาชนของ
เทศบาล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาการสํารวจความพึงพอใจในการบริการ
ประชาชนของเทศบาล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563  เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าจ้างเหมาตักสิ่งปฏิกูล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตักสิ่งปฏิกูล 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเช่าทรัพยสิน (ค่าเช่าอาคารสํานักงานเทศบาลฯ) จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพยสิน (ค่าเช่าอาคารสํานักงานเทศบาลฯ) 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทําวารสารเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือค่าจัดทํา
วารสารเผยแพร่  
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าธรรมเนียมในการพิจารณาคําขอรับจัดคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุ
คมนาคม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการพิจารณาคําขอรับจัดสรรคลื่น
ความถี่ เพื่อกิจการวิทยุคมนาคมของเทศบาลตําบลบ้านเพชร
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ของเทศบาล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ของเทศบาล                         
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

ค่ารับวารสาร จุลสารหนังสือพิมพ เอกสารอื่นที่เป็นประโยชนต่อทาง
ราชการ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร จุลสารหนังสือพิมพ เอกสารอื่นที่เป็น
ประโยชนต่อทางราชการ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท

เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ประกอบด้วย
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลให้ตั้งงบ
ประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่
ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่าย
ขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 100,000 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหว่างองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชนโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยยอดเงินที่
ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จํานวน 100,000 บาท
- เป็นการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่า
เลี้ยงรับขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัด
เทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ เช่น   ค่าเอกสาร  ค่าจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.02 หน้าที่ 12  ลําดับที่ 3
 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านเพชร เช่น   ค่า
เอกสาร  ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ
 โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.02 หน้าที่ 12  ลําดับที่ 2
 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
"ครอบครัวคนดี  ศรีบ้านเพชร"

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดํารงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "ครอบครัวคนดี ศรีบ้าน
เพชร" เช่น   ค่าเอกสาร  ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ค่าวัสดุ
อุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.02 หน้าที่ 8  ลําดับที่ 1
 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิต
สาธารณะ "คนดี  ศรีบ้านเพชร"

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ "คนดี ศรีบ้าน
เพชร" เช่น   ค่าเอกสาร  ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ค่าวัสดุ
อุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.02 หน้าที่ 8  ลําดับที่ 2
 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ : 30/4/2564  11:13:25 หน้า : 13/162



กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต 
มีคุณธรรม  ประจําเดือน

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วย
งาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ประจํา
เดือน เช่น   ค่าเอกสาร  ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ค่าวัสดุ
อุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.02 หน้าที่ 8  ลําดับที่ 8
 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฏ ระเบียบ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สําหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน
กฏ ระเบียบ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องสําหรับผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่นเช่น   ค่าเอกสาร  ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ค่าวัสดุ
อุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.02 หน้าที่ 10  ลําดับที่ 5
 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนต่อต้านการทุจริต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนต่อ
ต้านการทุจริต เช่น   ค่าเอกสาร  ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ค่า
วัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.02 หน้าที่ 8  ลําดับที่ 7
 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลตําบลบ้านเพชรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ฯลฯ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม ดูงานนอกสถานที่
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภา
เทศบาล
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันท้องถิ่น
ไทย เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
 โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02
 หน้าที่ 6/3  ลําดับที่ 6
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
เทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าตกแต่งสถาน
ที่ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02
 หน้าที่ 6/6  ลําดับที่ 2
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการจัดทําเวปไซดของเทศบาล เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของเศบาลตําบลบ้านเพชร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําเวปไซดของ
เทศบาล เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลตําบลบ้านเพชร เช่น  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
 โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.02 หน้าที่ 13  ลําดับที่ 2
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการประชุมเพื่อจัดทําหรือทบทวนแผนอัตรากําลัง 3 ปี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมเพื่อจัดทํา
หรือทบทวนแผนอัตรากําลัง 3 ปี เช่น  ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่า
วัสดุอุปกรณ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.02 หน้าที่ 10  ลําดับที่ 1 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารอัตรากําลัง เทศบาลตําบล
บ้านเพชร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบริหารอัตรากําลัง เทศบาลตําบลบ้านเพชร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 เช่น  ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.02 หน้าที่ 10  ลําดับที่ 2
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการประชุมเพื่อยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเพื่อยกระดับการปฏิบัติ
หน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เช่น   ค่า
เอกสาร  ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ
 โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.02 หน้าที่ 11  ลําดับที่ 10
 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมเพื่อยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน เช่น  ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.02 หน้าที่ 12  ลําดับที่ 4 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกอบรมการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (individual 
development plan IDP) เทศบาลตําบลบ้านเพชร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล (individual development plan IDP) 
เทศบาลตําบลบ้านเพชร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เช่น  ค่า
เอกสาร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.02 หน้าที่ 11  ลําดับที่ 1
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการฝึกอบรมจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากร 
(Training Road Map) เทศบาลตําบลบ้านเพชร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมจัดทําเส้น
ทางความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) 
เทศบาลตําบลบ้านเพชร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เช่น  ค่า
เอกสาร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.02 หน้าที่ 10  ลําดับที่ 3
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น  ค่า
เอกสาร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.02 หน้าที่ 10  ลําดับที่ 6 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร 
เพื่อการสร้างความสมดุลระหว่างการทํางานและชีวิต เทศบาลตําบล
บ้านเพชร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทํางานของบุคลากร เพื่อการสร้างความสมดุลระหว่างการทํา
งานและชีวิต เทศบาลตําบลบ้านเพชร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร ค่าจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.02 หน้าที่ 13  ลําดับที่ 2
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
เข้มแข็ง เทศบาลตําบลบ้านเพชร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่าย
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เข้มแข็ง เทศบาลตําบลบ้าน
เพชร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ค่า
วัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.02 หน้าที่ 10  ลําดับที่ 4  
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมา
ภิบาลในองคกร เทศบาลตําบลบ้านเพชร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในองคกร เทศบาลตําบลบ้าน
เพชร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ค่า
วัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02
  หน้าที่ 6/7 ลําดับที่ 3
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมุ่งสู่องคกรแห่ง
การเรียนรู้ เทศบาลตําบลบ้านเพชร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการมุ่งสู่องคกรแห่งการเรียนรู้ เทศบาลตําบลบ้าน
เพชร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ค่า
วัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02
  หน้าที่ 6/6 ลําดับที่ 1
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
จ้าง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานจ้าง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
เอกสาร  ค่าอาหาร ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณ
ต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.02 หน้าที่ 11  ลําดับที่ 9
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เทศบาลตําบลบ้านเพชร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตําบลบ้าน
เพชร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ค่า
วัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.02 หน้าที่ 13  ลําดับที่ 1
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการเยาวชนสัมพันธ เพื่อเฝ้าระวังการทุจริต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนสัมพันธ เพื่อเฝ้าระวัง
การทุจริต เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร ค่า
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.02 หน้าที่ 8  ลําดับที่ 5
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยกระบวนการจัดเวที
ประชาคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเฝ้าระวังการทุจริต

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยกระบวนการจัดเวทีประชาคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
และเฝ้าระวังการทุจริต เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่า
อาหาร ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดย
ถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.02 หน้าที่ 8  ลําดับที่ 4
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือก
ตั้ง ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือตาม
- หนังสือสํานักงานการเลือกตั้งประจําจังหวัดชัยภูมิ ที่ ลต(ชย
) 0002/ว 228  ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563  เรื่อง การเตรียม
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
 หน้าที่ 6/1  ลําดับที่ 3
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตําบลบ้าน
เพชร เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร ค่าจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.02 หน้าที่ 8  ลําดับที่ 6
 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม(ซ่อมเล็ก-ซ่อม
กลาง)ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพยสินอื่น ของสํานัก
ปลัดเทศบาล เช่น รถยนต 
รถจักรยานยนต รถดับเพลิง เครื่องอัดสําเนา เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องดับเพลิง เป็นต้น
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 470,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น โต๊ะ
ต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษ
คารบอน กระดาษไข น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม ฯลฯ  
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น ฟิวส เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น ไม้กวาด      
ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด แก้วน้ํา จานรองแก้ว เข่ง มุ้ง ที่
นอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา จานรอง กระจกเงา ถาด โอ่ง
น้ํา มีด กระโถน ฯลฯ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด
เทศบาล)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น ไม้
ต่างๆ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูน
ขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสีย
ม สิ่ว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ฯลฯ  
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ : 30/4/2564  11:13:25 หน้า : 25/162



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ และใช้เป็นวัสดุ
เพื่อซ่อมและบํารุงรักษาครุภัณฑประเภทยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา ตลับลูก
ปน น้ํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและ
สกรู กระจกมองข้างรถยนต หม้อน้ํารถยนต กันชนรถยนต เบาะ
รถยนต ฟิลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าดน้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา ถ่านแก๊ส แก๊สหุงต้ม 
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่องฯลฯ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอรพู่กันและสีฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลม สไลด แถบบันทึก
เสียง หรือภาพ ฯลฯ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น ลูกฟุตบอล 
ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชรบอล ไม้แบตมินตัน ลูกแบตมิ
นตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสอง
มือ ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชรบอล ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่าย
ตะกร้อ ฯลฯ  
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพเมนบอรด เมมโมรี่ เมาส ฯลฯ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภท
ต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดอยู่ในประเภทดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
ได้  เช่น มิเตอรน้ํา, มิเตอรไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัว
เชื่อมแก๊ส 
หัววาลวเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ  
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 615,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการกระแสไฟฟ้าสํานักงาน และค่ากระแสไฟฟ้า
สาธารณะของเทศบาล 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการประปาที่ใช้ในราชการของเทศบาลตําบล
บ้านเพชร 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการค่าโทรศัพทพื้นฐานที่ใช้ในราชการของ
เทศบาลตําบล บ้านเพชร และค่าโทรศัพทเคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้
จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท ค่าบํารุง
รักษาสาย ฯลฯ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)   

ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเพื่อจ่ายเป็น ค่าส่งไปรษณีย ค่าโทรเลข ค่า
ธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณียที่ใช้ใน
ราชการของเทศบาลตําบลบ้านเพชร และค่าธรรมเนียมการโอน
เงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)   
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเพื่อจ่ายค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่า
เทเลกซ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการด และค่าสื่อ
สารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล) 

งบลงทุน รวม 1,444,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,444,300 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 
ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 
ล้อ แบบธรรมดา ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑกําหนด จํานวน 1 คัน

จํานวน 854,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไม่ต่ํา
กว่า 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา ตามแบบ
มาตรฐานครุภัณฑกําหนด จํานวน 854,000 บาท
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่
สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.03 หน้าที่ 16  ลําดับที่ 4(2) 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

การจัดซื้อครุภัณฑไมโครโฟนชุดประชุมชนิดคอยาวและเครื่องควบ
คุมกลางชุดประชุมสําหรับใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้าน
เพชร

จํานวน 370,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุมชนิดคอยาวและเครื่อง
ควบคุมกลางชุดประชุมสําหรับใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาล
ตําบลบ้านเพชร  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1.ไมโครโฟนชุดประชุมชนิดคอยาวสําหรับประธาน พร้อม
ลําโพง  จํานวน  1  ชุด  ประกอบด้วย
2.ไมโครโฟนชุดประชุมชนิดคอยาวสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อม
ลําโพง  จํานวน  19  ชุด  ประกอบด้วย
3.เครื่องควบคุมกลางชุดประชุม จํานวน  1 เครื่อง
4.ชุดไมโครโฟนประธาน ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม และ
เครื่องควบคุมกลางชุดประชุม ต้องมีคุณสมบัติทั้งหมดเป็น
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพหรือเทียบเท่า บ๊อช (BOSCH) ดีเอส
ไอ (DSI) หรือ ทีโอเอ (TOA)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่สํานักงบ
ประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.03 หน้าที่ 15  ลําดับที่ 2(1) 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดชุดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย 
ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนด

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 ระบบ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่สํานักงบ
ประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03
 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 2(11)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุ ...

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อย
กว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.0 3
 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 2(8)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ : 30/4/2564  11:13:25 หน้า : 31/162



จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแม่ข่าย แบบที่ 1 ตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด ...

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแม่ข่าย แบบที่ 1 
ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) 
หรือดีกว่า สําหรับคอมพิวเตอรแม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผล
แบบ 64 bit มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory           รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 11 MB
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB 
- สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความ
เร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อ นาที
หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 200 GB จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 2
 ช่อง 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap 
จํานวน 2 หน่วย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.03 หน้าที่ 15  ลําดับที่ 3(1)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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จัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction เลเซอร
หรือ LED ขาวดํา   ตามแบบราคกลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier,Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
– มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า
ต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.03 หน้าที่ 15  ลําดับที่ 3(2)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA ตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 3 เครื่อง

จํานวน 17,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA ตามแบบ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนด จํานวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่สํานักงบ
ประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.03 หน้าที่ 15  ลําดับที่ 3(3)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 ชุด

จํานวน 700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ราคา 700 บาทต่อชุด (สําหรับคอมพิวเตอร 1 เครื่อง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่สํานักงบ
ประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03
 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 2(12)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊คแบบสิทธิการใช้งา ...

จํานวน 3,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊คแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมายตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนดคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 ระบบ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่สํานักงบ
ประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03
 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 2(10)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

จัดซื้อตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณแบบที่ 1 จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณแบบที่ 1 (ขนาด 36U)  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- เป็นตูR้ack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกว้างไม่น้อย
กว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และความ
สูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร 
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-
galvanized steel sheet) 
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จํานวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง 
- มีพัดลมสําหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.03 หน้าที่ 15  ลําดับที่ 3(4)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 
1

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 24
 ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายทุกช่อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.03 หน้าที่ 15  ลําดับที่ 3(5)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จํานวน 5,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไร้
สาย (Access Point) แบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็น
อย่างน้อย 
- สามารถทํางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็น
อย่างน้อย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง 
- สามารถทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03
 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 2(2) 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทําวารสารเผยแพร่ 
การจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อสภาเทศบาล และประชาสัมพันธ
ผลการดําเนินงานเทศบาลเสนอให้ประชาชนรับทราบ

จํานวน 20,000 บาท

เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเป็นค่าเย็บเล่ม เข้าปก
หนังสือ ค่าจัดทําวารสารเผยแพร่ การจัดทํารายงานประจําปีเสนอ
ต่อสภาเทศบาล และประชาสัมพันธผลการดําเนินงานเทศบาล
เสนอให้ประชาชนรับทราบ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
ตําบล

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคม
เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับตําบล เช่น  ค่าเอกสาร ค่า
อาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่  4/8  
ลําดับที่ 4
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพขององคกรจัดทําแผนพัฒนา
ของเทศบาลตําบลบ้านเพชร

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพขององคกรจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้าน
เพชร  เช่น  ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่  4/7
  ลําดับที่ 2
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
     

วันที่พิมพ : 30/4/2564  11:13:25 หน้า : 38/162



งานบริหารงานคลัง รวม 3,503,100 บาท
งบบุคลากร รวม 2,522,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,522,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,710,780 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่งต่างๆ สังกัด
กองคลัง  ดังนี้
1. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการ
คลัง) จํานวน 1 อัตราๆ ละ 32,800 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12
 เดือน เป็นเงิน 393,600 บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือนตั้ง
จ่าย 12 เดือนๆ ละ 1,135 บาท เป็นเงิน 13,620 บาท รวมเป็น
เงิน 407,220 บาท
2. ตําแหน่ง หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง(นักบริหารงานการ
คลัง) จํานวน 1 อัตราๆ ละ 32,800 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12
 เดือน เป็นเงิน 393,600 บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือนตั้ง
จ่าย 12 เดือนๆ ละ 1,135 บาท เป็นเงิน 13,620 บาท รวมเป็น
เงิน 407,220 บาท
3. ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 27,350 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็น
เงิน 328,300 บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือนตั้งจ่าย 12
 เดือนๆ ละ 900 บาท เป็นเงิน 10,800 บาท รวมเป็น
เงิน 339,000 บาท
4. ตําแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 15,060 บาทต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็น
เงิน 180,720 บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตั้งจ่าย 12
 เดือนๆ ละ 780 บาท เป็นเงิน 9,360 บาท รวมเป็นเงิน 190,080
 บาท
5. ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 29,610 บาท
ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 355,320 บาท และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี ตั้งจ่าย 12 เดือนๆ ละ 1,000 บาท เป็น
เงิน 12,000 บาท รวมเป็นเงิน 367,320 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,710,780 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กองคลัง(นักบริหารงานการคลัง) อัตราเดือนละ 3,500 บาท ตั้ง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท  
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝาย
บริหารงานคลัง  (นักบริหารงานการคลัง) อัตราเดือนละ 1,500
 บาท 
ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท 
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 60,000 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 726,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ตําแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานกองคลัง  ดังนี้
1. ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จํานวน 1 อัตราๆ ละ 21,800
 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน รวมเป็นเงิน 261,600 บาท 
2. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 13,580 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 162,960 บาท 
3. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 12,060 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 144,720 บาท 
4. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 13,100
 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน  รวมเป็นเงิน 157,200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 726,480 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 25,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจที่
ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานกองคลัง  ดังนี้
1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1
 อัตรา เดือนละ 1,555 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็น
เงิน 18,660 บาท
2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 565 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 6,780 บาท
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 25,440 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 805,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 199,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 97,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง จํานวน 97,300 บาท (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดการประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอี่นมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นราย
จ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลฯ ที่มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ของหน่วยงานกอง
คลัง ประกอบด้วย
- ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง ตั้งจ่าย เดือนละ 6,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
เทศบาล 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 426,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําประกันภัยรถยนตราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยรถยนตราชการ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)

ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน เทศบาลตําบลบ้านเพชร

จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูล เพื่อปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เทศบาลตําบลบ้านเพชร 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองคลัง)

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทําวารสารเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทํา
วารสารเผยแพร่ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองคลัง)

ค่ารับวารสาร จุลสารหนังสือพิมพ เอกสารอื่นที่เป็นประโยชนต่อทาง
ราชการ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร จุลสารหนังสือพิมพ เอกสารอื่นที่เป็น
ประโยชนต่อทางราชการ  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของกองคลัง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)

โครงการประชาสัมพันธการชําระภาษีและรับชําระภาษี จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการประชาสัมพันธการ
ชําระภาษีและรับชําระภาษี  เช่น  ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ
ชําระภาษี ค่าวัสดุอุปกรณ ฯลฯ โดยถือตาม
- พระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 6/7
 ลําดับที่ 4
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)
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โครงการฝึอบรมการจัดทําแผนที่ภาษีและลงทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินครงการฝึอบรมการจัดทํา
แผนที่ภาษีและลงทะเบียนทรัพยสิน เช่น  ค่าเอกสาร ค่า
อาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 6/11
 ลําดับที่ 1
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง (ซ่อมเบา,ซ่อมกลาง) หรือทรัพยสินอื่น ๆ ของกองคลัง  เช่น
รถจักรยานยนต เครื่องอัดสําเนา เครื่องคอมพิวเตอร เป็นต้น
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น โต๊ะต่างๆเก้าอี้
ต่างๆ ตู้ต่างๆกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิ
ป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม ฯลฯ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ และใช้เป็น
วัสดุ เพื่อซ่อมและบํารุงรักษาครุภัณฑประเภทยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา ตลับลูก
ปน น้ํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและ
สกรู กระจกมองข้างรถยนต หม้อน้ํารถยนต กันชนรถยนต เบาะ
รถยนต ฟิลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น น้ํามันดีเซล 
น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา ถ่านแก๊ส แก๊สหุงต้ม 
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่องฯลฯ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร พู่กันและสีฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึก
เสียงหรือภาพฯลฯ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แผ่นกรองแสงกระดาษต่อเนื่องสายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพเมนบอรด เมมโมรี่ เมาสฯลฯ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)

งบลงทุน รวม 175,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 175,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 1 ชุด จํานวน 5,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้สําหรับพนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- โต๊ะทํางาน 5 ฟุต (กว้างxยาวx
สูง) = 1,530 X 770 x 750 (mm.)
- เก้าอี้พนักงานพิงสูง  (กว้างxยาวxสูง) = 610 x 690 x 1120-
1230 (mm.)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03
 หน้าที่ 6  ลําดับที่ 6 (4)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)
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จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง 
จํานวน 1 ชุด

จํานวน 5,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ประจําตําแหน่งผู้
อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- โต๊ะทํางาน 5 ฟุต (กว้างxยาวx
สูง) = 1,530 X 770 x 750 (mm.)
- เก้าอี้พนักงานพิงสูง  (กว้างxยาวxสูง) = 610 x 690 x 1120-
1230 (mm.)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา
จากท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03
 หน้าที่ 6  ลําดับที่ 6 (1)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 1  
เครื่อง

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล * ราคา 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่ น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมี
หน่วย ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่ น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
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น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่สํานักงบ
ประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.03 หน้าที่ 16  ลําดับที่ 6(1) 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)

จัดชุดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย 
ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนด จํานวน 3 ชุด

จํานวน 36,000 บาท

วันที่พิมพ : 30/4/2564  11:13:25 หน้า : 46/162



เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฏหมาย ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 3 ระบบ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
  1. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่สํานัก
งบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03
 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 7(5)
 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)
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จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 
เครื่อง (งานแผนที่ภาษี)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า6 แกน
หลัก (6core) โดยมีสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
    -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 12 MB
    -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้ 
1) เป็นแผนวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผนวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่สํานักงบ
ประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03
 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 7(1)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)
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จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุคอมพิวเตอร
กําหนด

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อย
กว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03
   หน้าที่ 7 ลําดับที่ 7(2)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)
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จัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  ตามแบบราคกลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03
 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 7(8) 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)
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จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดําชนิด Network แบบที่ 2 
ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนด จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 2  ตามแบบราคกลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 - มีความละเอียดในการพิมพไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้า
ต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
47. เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18
 หน้า/นาที) ราคา 10,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18
 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
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- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03
  หน้าที่ 8 ลําดับที่ 7(7) 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA ตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 4 เครื่อง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA ตามแบบ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนด จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่สํานักงบ
ประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03
 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 7(3)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)

จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 4 ชุด

จํานวน 2,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนด จํานวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ราคา 700 บาทต่อชุด (สําหรับคอมพิวเตอร 1 เครื่อง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่สํานักงบ
ประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03
 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 7(6)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)
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จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊คแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิถูกต้องตามกฏหมาย ตามแบบราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนดจํานวน 4 ระบบ

จํานวน 15,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊คแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมายตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนดคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน  4 ระบบ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่สํานักงบ
ประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03
 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 7(4)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)
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จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ราคา 
2,800 บาท

จํานวน 2,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ช่อง ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด  จํานวน 1 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 16
 ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายทุกช่อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03
  หน้าที่ 9 ลําดับที่ 7(9)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)
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จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 
ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนด จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 5,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไร้
สาย (Access Point) แบบที่ 1 ตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด  จํานวน 1
 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็น
อย่างน้อย 
- สามารถทํางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็น
อย่างน้อย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง 
- สามารถทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03
 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 7(10) 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,704,380 บาท

งบบุคลากร รวม 1,918,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,918,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 736,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง 
1. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่าย 12
 เดือนๆละ 29,610 บาท เป็นเงิน 355,320 บาท และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี ตั้งจ่าย 12 เดือนๆ ละ 1,000 บาท เป็น
เงิน 12,000 บาท รวมเป็นเงิน 367,320 บาท
2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1
 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือนๆละ 29,810 บาท เป็นเงิน 357,720
 บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตั้งจ่าย 12
 เดือนๆ ละ 960 บาท เป็นเงิน 11,520 บาท  รวมเป็น
เงิน 369,240 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 736,560 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,090,440 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่
ในตําแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล
(งานป้องกัน)  ดังนี้
1. ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
จํานวน  2 อัตรา
    (1) อัตราที่ 1 อัตราๆ ละ 14,880 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 178,560 บาท 
    (2) อัตราที่ 2 อัตราๆ ละ 12,990 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 155,880 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามทั่วไปที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในตําแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกัน)  ดังนี้
1. ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง จํานวน 7 อัตราๆ ละ 9,000
 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือนรวมเป็นเงิน 756,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,090,440 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)  

วันที่พิมพ : 30/4/2564  11:13:26 หน้า : 56/162



เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 91,980 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานสํานักปลัด
เทศบาล (ฝายป้องกัน) ดังนี้
1. ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จํานวน 1
 อัตรา เดือนละ 665 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 7,980 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไปที่
ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล 
(ฝายป้องกัน)  ดังนี้
1. ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง จํานวน 7 อัตราๆ ละ 1,000 บาท 
ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน รวมเป็นเงิน 84,000 บาท
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 91,980 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 755,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 85,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง จํานวน 85,400 บาท (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดการประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอี่นมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นราย
จ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําประกันภัยรถยนตราชการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าจัดทําประกันภัยรถยนตราชการ  
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลตําบลบ้านเพชร 
(งานป้องกัน)เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก  ฯลฯ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด
โลก  
เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ 
โดยถือตาม
-- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02 
หน้าที่ 3/60  ลําดับที่ 6
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการประกวด "ดนตรีในสวน ต้านยาเสพติด" ปะจําปี 2564 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกวด "ดนตรีในสวน ต้านยา
เสพติด" ประจําปี 2564 เช่น   ค่าเอกสาร  ค่าจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
-- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.02 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 3 
 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศป.ปส. จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของ ศป.ปส. ตําบลบ้านเพชร เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณ
ต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
-- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบผ.02 หน้าที่ 3/61
  ลําดับที่ 9
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง หรือทรัพยสินอื่นของสํานักปลัดเทศบาล  เช่น รถยนต 
รถจักรยานยนต รถดับเพลิง เครื่องอัดสําเนา เครื่องดับเพลิง เป็น
ต้น
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ได้แก่ เครื่อง
แบบ อปพร. ชุดปฏิบัติงานของพนักงาน ฯลฯ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอบําเหน็จณรงค

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ิายเป็นค่าใช้ในจ่ายในการอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอบําเหน็จณรงค
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
 0810.7/ ว6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และที่เกี่ยวข้อง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่ิาใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-
 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 7 ลําดับที่  5

งานเทศกิจ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนกรณีองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีคําสั่งใช้ อปพร. ปฏิบัติงานในศูนย  อปพร. หรือนอกที่ตั้ง
ศูนย อปพร. 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล) 
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตําบลบ้านเพชร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตําบล
บ้านเพชร เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร ค่า
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมส่งเสริมปกครองการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท  008.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.02 หน้าที่ 7  ลําดับที่ 4
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,519,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 519,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 219,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ําฝน ประจําเทศบาล
ตําบลบ้านเพชร

จํานวน 9,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประจําปี  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดย
ถือตาม
- หนังสือสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ชัยภูมิ ที่ ว0021/ว1120  ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395
  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.02 หน้าที่ 14  ลําดับที่ 1  
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําปี จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประจําปี  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 
ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02 หน้าที่ 3/59
 ลําดับที่ 2
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงคป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ
ต่างๆ ฯลฯ 
โดยถือตาม
- พระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02 
หน้าที่ 3/59  ลําดับที่ 3
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงคป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ
ต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
- พระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 3/60 
ลําดับที่ 4
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย
ฉุกเฉิน ทต.บ้านเพชร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน ทต.บ้านเพชร 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร ค่าจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02 หน้าที่ 3/59
 ลําดับที่ 1
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่นัก
เรียนและประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่นักเรียนและประชาชน เช่น ค่า
ตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร ค่าจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02 หน้าที่ 3/60
 ลําดับที่ 5
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการอบรมอาสากู้ชีพ กู้ภัยทางน้ําเพื่อเป็นวิทยากรครู ข. ส่งเสริม
ความปลอดภัยทางน้ําแก่เด็กเทศบาลตําบลบ้านเพชร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาสากู้ชีพ กู้ภัยทาง
น้ํา เพื่อเป็นวิทยากรครู ข. ส่งเสริมความปลอดภัยทางน้ําแก่เด็ก
ตําบลบ้านเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 
หน้าที่ 3/61 ลําดับที่ 10
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ และใช้เป็นวัสดุ
เพื่อซ่อม และบํารุงรักษาครุภัณฑประเภทยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา ตลับลูก
ปน น้ํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและ
สกรู กระจกมองข้างรถยนต หม้อน้ํารถยนต กันชนรถยนต เบาะ
รถยนต ฟิลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา ถ่านแก๊ส แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่องฯลฯ  
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น สายดับเพลิง,หัวฉีด,ชุดดับเพลิง, เครื่องดับเพลิง ฯลฯ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน รวม 1,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,000,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ  
ไม่ ต่ากว่า 2,400 ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด
ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่ ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไม่
ต่ากว่า 110 กิโลวัตต  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. เครื่องยนต ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ ตามมาตรฐาน
(รถกระบะ) 
2. มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สําหรับยกเตียงผูิิปวยเข้า - ออก
ปริมาตรกระบอกสูบ 
3. มีตู้เก็บท่อบรรจุ ก๊าซไม่น้อยกว่า  2 ท่อ ที่แขวนน้ําเกลือ
ไม่ต่ํากว่า  2,400 ซี ซี 
4. ห้องพยาบาล มีตู้ใส่อุปกรณ และเวชภัณฑ
หรือกําลังเครื่องยนต 
5. มีวิทยุคมนําคม VHF/FM พร้อมอุปกรณสูงสุดไม่ต่ํากว่า  
6. เครืองสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง 110 กิโลวัตต 
7. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณการแพทย ประกอบด้วย
     (1)  เตียงนอนโลหะผสมแบบมี ล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
     (2)  ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสําหรับเด็กและผู้ใหญ่
     (3)  เครื่องส่องกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถ
ยนต
8. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
9. ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
10. ชุดเฝอกลม
11. ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สําหรับส่งท่อก๊าซ
12. อุปกรณดามหลังชนิดสั้น
13. เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ปวยชนิดพับเก็บได้
14. ครอบหลังคําทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานการศึกษา
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,401,880 บาท
งบบุคลากร รวม 4,904,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,904,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,018,120 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน จํานวน 621,780 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง ต่าง ๆ ดังนี้
   1) ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา(นักบริหารงานการ
ศึกษา) จํานวน 1 อัตราๆ ละ 32,800 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12
 เดือนเป็นเงิน 393,600 บาท และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ตั้ง
จ่าย 12 เดือนๆละ 1,135 บาท เป็นเงิน 13,620 บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 407,220 บาท
  2) ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตราๆ ละ 17,290
 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 207,480 บาท และเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ตั้งจ่าย 12 เดือนๆละ 590 บาท เป็น
เงิน 7,080 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 214,560 บาท
2. ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลโรงเรียน
อนุบาลฯ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) จํานวน 1,484,580  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้าน
เพชร ดังนี้
1) ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา(บริหารสถาน
ศึกษา) จํานวน 1 อัตราๆ ละ 39,125 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12
 เดือน เป็นเงิน 469,500 บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตั้งจ่าย 12 เดือนๆ ละ 2,350 บาท เป็นเงิน 28,200
 บาท เป็นเงิน 497,700 บาท
2) ตําแหน่งครู จํานวน 3 อัตรา 
    (1) อัตราที่ 1 อัตราๆ ละ 26,320 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12
 เดือน เป็นเงิน 315,840 บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตั้งจ่าย 12 เดือนๆ ละ 1,580 บาท เป็นเงิน 18,960
 บาท เป็นเงิน 334,800 บาท
    (2) อัตราที่ 2 อัตราๆ ละ 27,440 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12
 เดือน เป็นเงิน 329,280 บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตั้งจ่าย 12 เดือนๆ ละ 1,650 บาท เป็นเงิน 19,800
 บาท เป็นเงิน 349,080 บาท
    (3) อัตราที่ 3 อัตราๆ ละ 23,820 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12
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 เดือน เป็นเงิน 285,840 บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตั้งจ่าย 12 เดือนๆ ละ 1,430 บาท เป็นเงิน 17,160
 บาท เป็นเงิน 303,000 บาท
3. ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) จํานวน 911,760 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้าน
เพชร  ดังนี้
1. ตําแหน่งครู จํานวน  3 อัตรา 
(1) อัตราที่ 1 อัตราๆ ละ 26,070 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12
 เดือน เป็นเงิน 312,840 บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตั้งจ่าย 12 เดือนๆ ละ 1,570 บาท เป็นเงิน 18,840
 บาท เป็นเงิน 331,680 บาท
(2) อัตราที่ 2 อัตราๆ ละ 25,050 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12
 เดือน เป็นเงิน 300,600 บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตั้งจ่าย 12 เดือนๆ ละ 1,510 บาท เป็นเงิน 18,120
 บาท เป็นเงิน 318,720 บาท
(3) อัตราที่ 3 อัตราๆ ละ 20,540 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12
 เดือน เป็นเงิน 246,480 บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตั้งจ่าย 12 เดือนๆ ละ 1,240 บาท เป็นเงิน 14,880
 บาท เป็นเงิน 261,360 บาท           
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,018,120 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  

   
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 84,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กองการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา) อัตราเดือนละ 3,500
 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
สถานศึกษา(บริหารสถานศึกษา) อัตราเดือนละ 3,500 บาท ตั้ง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  84,000 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท
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1. เเพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ตําแหน่งพนักงานครูเทศบาล
โรงเรียนอนุบาลฯ จํานวน 2 อัตราๆ เดือนละ 3,500 บาท 
ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
2. เเพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ตําแหน่งพนักงานครูเทศบาลศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 2 อัตราๆ เดือนละ 3,500 บาท 
ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  168,000 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,514,760 บาท

1. ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 168,840
 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของเทศบาลที่
ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง ต่าง ๆ ดังนี้
1) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 14,070 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 168,840 บาท 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2. ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล ฯ  จํานวน 347,280 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเทศบาลตําบลบ้านเพชร ดังนี้
1) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 12,400 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 148,800 บาท 
(เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) จํานวน 112,800 บาท
(ส่วนเพิ่มที่จ่ายจากเงินเทศบาล)  จํานวน 36,000 บาท
2) ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 16,540 บาท ต่อ
เดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 198,480 บาท (จ่ายจากเงิน
เทศบาล)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
3. ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล ฯ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) จํานวน 108,000
 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านเพชร ดังนี้
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1) ตําแหน่งภารโรง จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,000 บาท ต่อเดือน 
ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
4.ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ฯ  จํานวน 566,640 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเพชร ดังนี้
1) ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน 2 อัตรา 
      (1) อัตราที่ 1 อัตราๆ ละ 15,250 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 183,000 บาท 
(เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) จํานวน 112,800 บาท
(ส่วนเพิ่มที่จ่ายจากเงินเทศบาล)  จํานวน 70,200 บาท
      (2) อัตราที่ 2 อัตราๆ ละ 14,600 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12
 เดือน เป็นเงิน 175,200 บาท   
(เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) จํานวน 112,800 บาท
(ส่วนเพิ่มที่จ่ายจากเงินเทศบาล)  จํานวน 62,400 บาท
     (3) ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตราๆ ละ 17,370
 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 208,440 บาท 
(จ่ายจากเงินเทศบาล)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
5. ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ฯ จํานวน 324,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
พนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบ้านเพชร ดังนี้
 1) ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตราๆ ละ 9,000  บาท
ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท 
(เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) จํานวน 108,000 บาท
(จ่ายจากเงินเทศบาล)  จํานวน 108,000 บาท
2) ตําแหน่งนักการ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,000บาท ต่อเดือน ตั้ง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท 
(จ่ายจากเงินเทศบาล)  
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ
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โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ฯ  (เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล) จํานวน 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
เทศบาลตําบลบ้านเพชร ดังนี้
- ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา ๆ
 เดือนละ 2,000 บาท ต่อเดือน  ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็น
เงิน 24,000 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2. ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไปโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล ฯ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)  จํานวน 12,000
 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้าน
เพชร ดังนี้
- ตําแหน่งภารโรง จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,000 บาท ต่อเดือน ตั้ง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
3. ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) จํานวน 48,000
 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจของเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบ้านเพชร ดังนี้
 - ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน 2 อัตราๆ ละ 
2,000 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
4. ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไปศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ฯ จํานวน 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเพชร ดังนี้
- ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตราๆ ละ 1,000 บาท ต่อ
เดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท 
(เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) จํานวน 12,000 บาท
(จ่ายจากเงินเทศบาล)  จํานวน 12,000 บาท          
- ตําแหน่งนักการ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,000 บาท ต่อเดือน 
ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท (จ่ายจากเงินเทศบาล)  
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบดําเนินงาน รวม 452,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 212,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 212,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง จํานวน 212,100 บาท (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดการประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอี่นมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นราย
จ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

ค่าใช้สอย รวม 112,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําประกันภัยรถยนตราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยรถยนตราชการ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา และดูงานนอก
สถานที่ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างฯ ของเทศบาล 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง หรือทรัพยสินอื่น ของกองการศึกษาฯ เช่น รถยนต 
รถจักรยานยนต รถดับเพลิง เครื่องอัดสําเนา เครื่องดับเพลิง เป็น
ต้น
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น โต๊ะต่างๆ 
เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ หมึกดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด 
ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษ
คารบอน กระดาษไข น้ํายาลบคําผิด กระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ 
กาว แฟ้มฯลฯ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น ไม้
ต่างๆ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูน
ขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสีย
ม สิ่ว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ฯลฯ  
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา ถ่านแก๊ส แก๊สหุงต้ม 
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่องฯลฯ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แผ่นกรองแสงกระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ เมาสฯลฯ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 18,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเพื่อจ่ายค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่า
เทเลกซ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการด และค่าสื่อ
สารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของศูนย
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเทศบาลตําบลบ้านเพชร  
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  

งบลงทุน รวม 44,900 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,900 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนด จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า4 แกน
หลัก (4core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1GHz หรือดี
กว่า
จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่
น้อยกว่า
 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า
 1 TB ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120GB
 จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพและเมาส
-มีจอภาพแสดงขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่สํานักงบ
ประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03
 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 32(1) 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 
(28 หน้า/นาที) ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ตามแบบราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
-สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
 -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถ
ใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEE 802.11b,g,n) ได้
-มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
โดยถือตาม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่สํานักงบ
ประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.03 หน้าที่ 18  ลําดับที่ 17(1) 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA ตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง  
(สํานักงาน)

จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA ตามแบบ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนด จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่สํานักงบ
ประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03
 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 32(2) 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 ชุด  (สํานักงาน)

จํานวน 700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนด จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ราคา 700 บาทต่อชุด (สําหรับคอมพิวเตอร 1 เครื่อง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่สํานักงบ
ประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03
 หน้าที่ 26 ลําดับที่ 32(5) 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊คแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมายตามแบบราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนดคอมพิวเตอร
กําหนด จํานวน 1 ระบบ   (สํานักงาน)

จํานวน 3,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊คแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมายตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนดคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 ระบบ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่สํานักงบ
ประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03
 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 32(3) 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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จัดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนด จํานวน 1 ระบบ (สํานักงาน)

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 ระบบ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่สํานักงบ
ประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03
 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 32(4) 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,348,827 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,435,167 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,781,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาตักสิ่งปฏิกูล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายในการจ้างเหมาตักสิ่งปฏิกูล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านเพชร  
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ : 30/4/2564  11:13:26 หน้า : 82/162



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ  เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่
ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02 หน้าที่ 3/7  
ลําดับที่ 3
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษา ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น)

จํานวน 500,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น) ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตําบลบ้านเพชร จํานวนนักเรียน ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2561และที่คาดการณไว้ล่วงหน้า เป็นเวลา 245
 วัน อัตราวันละ 20 บาท  
เป็นเงิน 164,640 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กเล็กของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบ้านเพชร จํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2561 และที่คาดการณไว้ล่วงหน้า เป็นเวลา 200
 วัน อัตราวันละ 20 บาท 
เป็นเงิน 336,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  500,640 บาท
- เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) โรงเรียน
อนุบาลฯ (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาท้องถิ่น)

จํานวน 267,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้องถิ่น) โรงเรียนอนุบาลฯ (เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาท้องถิ่น) 
1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านเพชร เป็นเงิน 20,000 บาท
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอรเน็ตโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านเพชร
 -ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL เป็น
เงิน 9,600 บาท
 -ระบบ Wireless tidelity : Wi-Fi เป็นเงิน 7,200 บาท
3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านเพชร เป็นเงิน 100,000 บาท
4.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบ้านเพชร เป็นเงิน 50,000 บาท
5.ค่าใช้จ่ายในการรณรงคป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านเพชร เป็นเงิน 21,000 บาท
6. ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูในสังกัดสถานศึกษาของเทศบาล
ตําบลบ้านเพชร จํานวน 6 คน คนละ 10,000 บาท เป็น
เงิน 60,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 267,800 บาท
- เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาท้องถิ่น)

จํานวน 54,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)) (เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาท้องถิ่น) โดยตั้งเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ของ
เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเพชร อัตรา คน
ละ 1,700 บาท/ปี  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  54,400 บาท 
- เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โรงเรียนอนุบาลฯ(เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาท้องถิ่น)

จํานวน 226,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน)โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้าน
เพชร(เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาท้องถิ่น) ดังนี้
1.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จํานวน 136,000 บาท อัตรา
คนละ 1700 บาท/คน/ปี 
2.ค่าหนังสือ จํานวน 16,000 บาท อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี 
3.ค่าอุปกรณการเรียน  จํานวน 16,000 บาท อัตราคนละ 200
 บาท/คน/ปี 
4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 24,000 บาท อัตราคนละ 300
 บาท/คน/ปี 
5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จํานวน 34,400 บาท อัตราคน
ละ 430 บาท/คน/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  จํานวน  226,400  บาท
- เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก)
(ศพด.)  (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาท้องถิ่น)

จํานวน 36,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)(ศพด.) โดยตั้งเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
1.ค่าหนังสือ จํานวน 6,400 บาท อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี 
2.ค่าอุปกรณการเรียน  จํานวน 6,400 บาท อัตราคนละ 200
 บาท/คน/ปี 
3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 9,600 บาท อัตราคนละ 300
 บาท/คน/ปี 
4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จํานวน 13,760 บาท อัตราคน
ละ 430 บาท/คน/ปี 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  จํานวน   36,160  บาท
- เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติ
การประจําปีของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านเพชร

จํานวน 205,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการพัฒนาสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านเพชร  แยกเป็น
1. โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กปฐมวัยสู่ความ
สําเร็จ  (งบประมาณ  20,000.- บาท)
2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลฯ 
(งบประมาณ  20,000.- บาท)
3. โครงการกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา  
(งบประมาณ  10,000.- บาท)
4. โครงการน้ําดื่มสะอาดปลอดภัยใส่ใจคุณภาพ 
(งบประมาณ  30,000.- บาท)
5. โครงการ Big Cleanning day และจัดกิจกรรม 5 ส.   
(งบประมาณ  10,000.- บาท)
6. โครงการนอนหลับปลอดภัยใส่ใจสุขภาพเด็กปฐมวัย 
(งบประมาณ  30,000.- บาท)
7. โครงการจัดประชุมผู้ปกครองประจําปี  
(งบประมาณ  10,000.- บาท)
8. โครงการเยี่ยมบ้านประสานใจ  (งบประมาณ  10,000.- บาท)
9. โครงการประชุมเพื่อจัดทําและทบทวนการจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษา และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564  
(งบประมาณ  10,000.- บาท)
10. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(งบประมาณ  10,000.- บาท)
11. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
(งบประมาณ  10,000.- บาท)
12. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน (งบประมาณ  10,000.- บาท)
13. โครงการพัฒนาระบบเวปไซดของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบ้านเพชร  (งบประมาณ  10,000.- บาท)
14. โครงการจัดประสบการณตรงกับเจ้าของภาษาสู่อาเซียน 
(งบประมาณ  10,000.- บาท)
15. โครงการพัฒนาแผนการจัดประสบการณการศึกษาท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน สําหรับระดับการศึกษาปฐมวัย       
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(งบประมาณ  5,000.- บาท)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
     
   

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติ
การประจําปีของศูนยเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเพชร

จํานวน 316,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ แยกเป็น
1.โครงการจัดกิจกรรมมอบตัว เป็นศิษยพิชิตหัวใจ 
(งบประมาณ  5,000.- บาท)
2.โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กปฐมวัยสู่ความสําเร็จ 
(งบประมาณ  20,000.- บาท)
3.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลฯ  
(งบประมาณ  20,000.- บาท)
4.โครงการ “พระสอนธรรมะ” (งบประมาณ   5,000.- บาท)
5.โครงการจัดกิจกรรมไหว้ครู (งบประมาณ  10,000.- บาท)
6.โครงการจัดกิจกรรม Back to School  
(งบประมาณ  10,000.- บาท)
7.โครงการน้ําดื่มสะอาดปลอดภัย เพื่อวัยใสแข็งแรง  
(งบประมาณ  20,000.- บาท)
8.โครงการเฝ้าระวังด้านภาวะสุขภาพของเด็กปฐมวัย 
(งบประมาณ  10,000.- บาท)
9.โครงการ Big Cleaning day  และจัดกิจกรรม 5 ส. 
(งบประมาณ  10,000.- บาท)
10.โครงการนอนหลับปลอดภัยใส่ใจสุขภาพเด็กปฐมวัย 
(งบประมาณ  10,000.- บาท)
11.โครงการจัดหาครุภัณฑที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  
(งบประมาณ  56,000.- บาท)
12.โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(งบประมาณ  30,000.- บาท)
13.โครงการจัดทํามุมเรียนรู้ก้าวสู่   AEC อย่างมีคุณภาพ  
(งบประมาณ  10,000.- บาท)
14.โครงการจัดประสบการณตรงกับเจ้าของภาษาสู่อาเซียน  
(งบประมาณ  20,000.- บาท)
15.โครงการจัดประชุมผู้ปกครองประจําปี (งบประมาณ  10,000
.- บาท)         
16.โครงการเยี่ยมบ้านประสานใจ  
(งบประมาณ  10,000.- บาท)

วันที่พิมพ : 30/4/2564  11:13:26 หน้า : 90/162



17.โครงการประชุมเพื่อจัดทําและทบทวนการจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษา และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564  
(งบประมาณ  10,000.- บาท)
18.โครงการประชุมเพื่อการจัดทําหรือทบทวนหลักสูตรของสถาน
ศึกษา  (งบประมาณ  10,000.- บาท)
19.โครงการสานสัมพันธ บ้าน วัด ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
(งบประมาณ  10,000.- บาท)
20.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
(งบประมาณ  10,000.- บาท)
21.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน (งบประมาณ  10,000.- บาท)
22.โครงการพัฒนาระบบเวปไซดของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบ้านเพชร  (งบประมาณ  10,000.- บาท)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
   
 

โครงการสร้างภุมิคุ้มกันทางสังคมให้เด้กปฐมวัย (กิจกรรม "โตไปไม่
โกง")  ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านเพชร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโโครงการสร้างภุมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด้กปฐมวัย (กิจกรรม "โตไปไม่โกง") ในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านเพชร
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.03 หน้าที่ 9  ลําดับที่ 1
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการสร้างภุมิคุ้มกันทางสังคมให้เด้กปฐมวัย (กิจกรรม "โตไปไม่
โกง")  ในศูนยืพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเพชร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโโครงการสร้างภุมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด้กปฐมวัย (กิจกรรม "โตไปไม่โกง") ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบ้านเพชร
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.03 หน้าที่ 9  ลําดับที่ 2
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพยสิน
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือทรัพยสินอื่นๆ เช่น 
วัสดุต่าง ฯลฯ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเพชร
เป็นเงิน 25,000 บาท 
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิน
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพยสินอื่นๆ เช่น 
วัสดุต่าง ฯลฯ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านเพชร
และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเงิน 25,000 บาท 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 1,381,767 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกาไม้บรรทัด ยางลบ คลิป 
เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้มฯลฯ 
เป็นเงิน  25,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุสํานักงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบ้านเพชร เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษ
คารบอน กระดาษไข น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้มฯ
ลฯ  
 เป็นเงิน  25,000 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น ไม้กวาด 
ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด  แก้วน้ํา จานรองแก้ว เข่ง
มุ้ง ที่นอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ 
ถ้วย ชาม ช้อนส้อม จานรองกระจกเงา ถาด โอ่งน้ํา มีด 
กระโถนฯลฯ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,301,767 บาท

1.เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร
(วันครู2500) สังกัด (สพฐ) จํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2563 และที่คาดการณไว้ล่วงหน้า อัตราคนละ 7.37
 บาท เป็นเวลา 260 วัน (จํานวน 52 สัปหาหๆ 5 วัน เว้นวัน
เสาร-อาทิตย) เป็นเงิน   973,812  บาท
2.เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนบ้านหนองผัก
แว่น(สพฐ) จํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
และที่คาดการณไว้ล่วงหน้า  อัตราคนละ 7.37 บาท เป็น
เวลา 260 วัน (จํานวน 52 สัปหาหๆ 5 วัน เว้นวันเสาร-อาทิตย)
เป็นเงิน    102,612  บาท
3.เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบ้านเพชร  จํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
และที่คาดการณไว้ล่วงหน้า อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเวลา 260
 วัน (จํานวน 52 สัปหาหๆ 5 วัน เว้นวันเสาร-อาทิตย)
เป็นเงิน    160,960  บาท
4.เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบ้านเพชร  จํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
 และที่คาดการณไว้ล่วงหน้า อัตราคนละ 7.37 บาท เป็น
เวลา 260 วัน (จํานวน 52 สัปหาหๆ 5 วัน เว้นวัน
เสาร-อาทิตย) เป็นเงิน    64,383  บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,301,767 บาท
- เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร 
แผ่นกรองแสงกระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพเมนบอรด เมมโมรี่ เมาสฯลฯ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุดนตรี จํานวน 10,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดนตรี  เช่น กลอง ฉิ่ง ฉาบ ฯลฯ 
เพื่อเรียนรู้ศิลปะจังหวะด้านดนตรี  สําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเพชร  เป็นเงิน 5,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดนตรี เช่น กลอง  ฉิ่ง  ฉาบ ฯลฯ 
เพื่อเรียนรู้ศิลปะจังหวะด้านดนตรี  สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบ้านเพชร  เป็นเงิน 5,000 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 272,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการกระแสไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบ้านเพชร จํานวน 100,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการกระแสไฟฟ้าของโรงเรียนอนุบาลเล็ก
เทศบาลตําบลบ้านเพชร จํานวน 100,000 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบ้านเพชร จํานวน 6,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน้ําประปาของโรงเรียนอนุบาลเล็ก
เทศบาลตําบลบ้านเพชร จํานวน 6,000 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 12,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพทของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบ้านเพชร จํานวน 6,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพทของโรงเรียนอนุบาลเล็ก
เทศบาลตําบลบ้านเพชร จํานวน 6,000 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 

ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 12,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณียของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบ้านเพชร จํานวน 6,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณียของโรงเรียนอนุบาลเล็ก
เทศบาลตําบลบ้านเพชร จํานวน 6,000 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 36,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเพชร จํานวน 18,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของโรงเรียน
อนุบาลเล็กเทศบาลตําบลบ้านเพชร จํานวน 18,000 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบลงทุน รวม 616,660 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 167,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑชั้นวางของ/อุปกรณส่วนตัวสําหรับเด็กนักเรียน (Build 
in)  ตามแบบเทศบาลกําหนด  จํานวน 8 ห้อง

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑชั้นวางของ/อุปกรณส่วนตัวสําหรับ
เด็กนักเรียน (Build in) จํานวน 25 ตู้ ต่อห้อง ตามแบบเทศบาล
กําหนด  ราคา 10,000.- บาท  จํานวน 8 ห้อง เป็นเงิน 80,000
.- บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่
สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.03 หน้าที่ 18  ลําดับที่ 15(1) 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

จัดซื้อครุภัณฑโซฟาหนังเข้ามุม รับรองแขก ตามแบบเทศบาล
กําหนด    จํานวน 1 ชุด

จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑโซฟาหนังเข้ามุม รับรองแขก ตาม
แบบเทศบาลกําหนด    จํานวน 1 ชุด ราคา 16,000.- บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่
สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.03 หน้าที่ 18  ลําดับที่ 15(2)  
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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จัดซื้อครุภัณฑโต๊ะทํางานผู้บริหาร  รูปแบบตัวแอล (L) พร้อมตู้ลิ้นชัก
สําหรับเก็บเอกสาร และที่วางถาดคียบอรด  และเก้าอี้สํานักงานผู้
บริหาร ฯ  ตามแบบเทศบาลกําหนด

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานผู้บริหาร  รูปแบบตัวแอล (L) 
พร้อมตู้ลิ้นชักสําหรับเก็บเอกสาร และที่วางถาดคียบอรด  และ
เก้าอี้สํานักงานผู้บริหาร ฯ  ตามแบบเทศบาลกําหนด  วง
เงิน 20,000.- บาท
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่
สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.03 หน้าที่ 17  ลําดับที่ 15(3)  
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับ รร.อนุบาลเทศบาล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับ รร.อนุบาลเทศบาล (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า4 แกน
หลัก (4core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อย
กว่า 3.1GHz หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120GB  จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพและเมาส
-มีจอภาพแสดงขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่
สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03
 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 31(1)   
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 
(28 หน้า/นาที) ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง(รร.อนุบาลเทศบาล)

จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ตามแบบราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
-สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
 -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถ
ใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEE 802.11b,g,n) ได้
-มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
โดยถือตาม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่สํานัก
งบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.03 หน้าที่ 18  ลําดับที่ 16(1) 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 
(28 หน้า/นาที) ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ)

จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ตามแบบราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
-สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
 -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถ
ใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEE 802.11b,g,n) ได้
-มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
โดยถือตาม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่สํานัก
งบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.03 หน้าที่ 18  ลําดับที่ 16(1) 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 ชุด  (รร.อนบาล
เทศบาล)

จํานวน 700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนด จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ราคา 700 บาทต่อชุด (สําหรับคอมพิวเตอร 1 เครื่อง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่สํานัก
งบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03
 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 31(5)    
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊คแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมายตามแบบราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนดคอมพิวเตอร
กําหนด จํานวน 1 ระบบ   (รร.อนุบาลเทศบาล)

จํานวน 3,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊คแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมายตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนดคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 ระบบ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่สํานัก
งบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03
 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 31(3)   
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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จัดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนด จํานวน 1 ระบบ (รร.อนุบาลเทศบาล)

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 ระบบ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่สํานัก
งบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03
 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 31(4)   
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 449,360 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงคโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบ้านเพชร

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านเพชร
ขนาด 15 ม. x 25 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่ตํา
 ่กว่า  375 ตรม. 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติมครั้งที่ 1 แบบ ผ
.02 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 4
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการก่อสร้างเสาธงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านเพชร จํานวน 99,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างเสาธงโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านเพชร
เสาธงสูง 12 เมตร ตามแบบมาตรฐาน ผ1-01-02
กรมโยธาธิการและผังเมือง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติมครั้งที่ 1 แบบ ผ
.02 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 3
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านเพชร

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านเพชร ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ทั้งนี้การตั้งรายจ่ายงบประมาณหมวดนี้ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๓๓๐๑ ลงวัน
ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,297,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,297,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล 
100 %

จํานวน 2,247,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันตาม
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 100% จํานวน 2,247,000
 บาท ดังนี้
-อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500)สังกัด (สพฐ)
 จํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 และที่คาดการณไว้
ล่วงหน้า อัตราคนละ 20 บาท เป็นเวลา 200 วัน เป็น
เงิน  2,032,800 บาท
-อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น(สพฐ) จํานวนนักเรียน 
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 และที่คาดการณไว้ล่วงหน้า อัตราคน
ละ 20 บาท เป็นเวลา 200 วัน เป็นเงิน  214,200 บาท
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02 หน้าที่ 3/10
 ลําดับที่ 7
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

 
เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู ๒๕๐๐) โครงการวง
ดุริยางคเพื่อชุมชน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับโครงการดุริยางคเพื่อชุมชนสําหรับ
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500)  เป็นเงิน 50,000  บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 1 แบบ ผ.02
 หน้า  4  ลําดับที่ 2
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

วันที่พิมพ : 30/4/2564  11:13:26 หน้า : 105/162



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,917,180 บาท

งบบุคลากร รวม 3,707,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,707,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 774,540 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง ต่าง ๆ ดังนี้
1. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข(นักบริหารงานสาธารณ
สุข) จํานวน 1 อัตราๆ ละ 32,800 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12
 เดือน เป็นเงิน 393,600 บาท และค่าปรับปรุงเงินเดือนตั้ง
จ่าย 12 เดือนๆ ละ 1,135 บาท เป็นเงิน 13,620 บาท รวมเป็น
เงิน 407,220 บาท
2. ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 29,610 บาท 
ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 355,320 บาท และค่าปรับ
ปรุงเงินเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 12,000
 บาท รวมเป็นเงิน 367,320 บาท
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 774,540 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(นักบริหารงานสาธารณสุข)  อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 632,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําของลูกจ้างประจําของเทศบาล  ดังนี้
1. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนตบรรทุกขยะ จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 17,570 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็น
เงิน 210,840 บาท และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ตั้งจ่าย 12
 เดือนๆ ละ 620 บาท เป็นเงิน 7,440 บาท รวมเป็นเงินทั้ง
สิ้น 218,280 บาท    
2. ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ จํานวน 2 อัตรา  
    (1) อัตราที่ 1 อัตราๆ ละ 16,650 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12
 เดือน เป็นเงิน 199,800 บาทและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ตั้ง
จ่าย 12 เดือนๆ ละ 620 บาท เป็นเงิน 7,440 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 207,240 บาท   
    (2) อัตราที่ 2 อัตราๆ ละ 16,650 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12
 เดือน เป็นเงิน 199,800 บาทและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ตั้ง
จ่าย 12 เดือนๆ ละ 620 บาท เป็นเงิน 7,440 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 207,240 บาท   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 632,760 บาท
 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,058,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลที่
ปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งดังต่อไปนี้
1. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต (ทักษะ) จํานวน 2 อัตรา
      (1) อัตราที่ 1 อัตราๆ ละ 14,600 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12
 เดือน เป็นเงิน 175,200 บาท 
      (2) อัตราที่ 2 อัตราๆ ละ 12,900 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12
 เดือน เป็นเงิน 154,800 บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลที่ปฏิบัติ
หน้าที่ตําแหน่งดังต่อไปนี้
1. ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ จํานวน 12 อัตราๆ ละ 9,000
 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 1,296,000 บาท
2. ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน 4 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาทต่อ
เดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 432,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,058,000 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 199,980 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจของเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งดังต่อไปนี้
1. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต (ทักษะ) จํานวน 2 อัตรา
ๆ ละ 665 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 7,980 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป
ของเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งดังต่อไปนี้
1. ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ จํานวน 12 อัตราๆ ละ 1,000
 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 144,000 บาท
2. ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน 4 อัตรา ๆ ละ 1,000 บาท ต่อ
เดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  199,980 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 1,209,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 401,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 325,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนดังต่ิอไปนี้
-  ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง ตั้งจ่ายเดือนละ  6,000  บาท  จํานวน 12
  เดือน  จํานวน 2 อัตรา   เป็นเงิน  144,000 บาท (เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว6290  ลง
วันที่ 18  ตุลาคม  2562 ออกตามความในข้อ 3 ข้อ 4 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562)
-  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง จํานวน 181,300 บาท (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดการประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอี่นมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นราย
จ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  325,300  บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลฯ จํานวน 1
 อัตรา ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยฯ 
ของหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ ตั้งจ่ายเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 34,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานเทศบาลที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิฯ  
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าใช้สอย รวม 368,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําประกันภัยรถยนตราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยรถยนตราชการ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าจ้างเหมาช่วยงานธุรการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาช่วยงานธุรการและจัดเก็บข้อมูลของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จํานวน  1 อัตรา เดือนละ 9,000
  บาท  ตั้งจ่าย 12 เดือนเป็นเงิน 108,000  บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าลง
ทะเบียนต่างๆ 
ค่าบริการรับใช้ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ของเทศบาล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรรับใช้ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ของเทศบาล 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วันที่พิมพ : 30/4/2564  11:13:26 หน้า : 109/162



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลตําบลบ้าน
เพชร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ฯลฯ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง หรือทรัพยสินอื่น ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เช่น รถยนต รถจักรยานยนต รถบรรทุกขยะ เครื่องพ่นยุง เป็น
ต้น 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

พื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้
ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิ
ป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคารบอนกระดาษ
ไข น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้มฯลฯ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น ไม้กวาด 
ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด แก้วน้ํา จานรองแก้ว เข่ง มุ้ง 
ที่นอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย 
ชามช้อนส้อม แก้วน้ํา จานรอง กระจกเงา ถาด โอ่งน้ํา มีด 
กระโถนฯลฯ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ และใช้เป็นวัสดุ
เพื่อซ่อมและบํารุงรักษาครุภัณฑประเภทยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา ตลับลูก
ปน น้ํามันเบรก อานจักรยานหัวเทียน ไขควง นอตและ
สกรู กระจกมองข้างรถยนต หม้อน้ํารถยนต กันชนรถยนต เบาะ
รถยนต ฟิลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าดน้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา ถ่านแก๊ส แก๊สหุงต้ม 
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอรพู่กันและสี ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึก
เสียงหรือภาพฯลฯ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกงผ้าเครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกายชุดฝึกโขน
ละคร ฯลฯ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร
แผ่นกรองแสงกระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพเมนบอรด เมมโมรี่ เมาสฯลฯ            
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งานโรงพยาบาล รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่นการป้องกันและระงับโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ เช่นการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019(โควิด-19) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้าย
โครงการ ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
- พระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.02 หน้าที่ 7  ลําดับที่ 2 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการรณรงคป้องกันโรคเอดสเนื่องในวันเอดสโลก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันโรค
เอดสเนื่องในวันเอดสโลก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้าย
โครงการ ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
- พระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02   หน้าที่ 4/45
   ลําดับที่ิ 1
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 592,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 492,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 492,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันโรคพิษ   สุนัขบ้าภายใต้
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารยดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
เอกสาร  ค่าอาหาร ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ค่าป้ายไวนิล ค่า
วัคซีน ค่าเข็ม ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด
โครงการ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2560
- พระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 3/45
 ลําดับที่ 2
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่า
อาหาร ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับการดําเนินโครงการฯ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 3/51
 ลําดับที่ 9
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้าปากในโรงเรียน
อนุบาลฯและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรคมือ เท้าปากในโรงเรียนอนุบาลฯและศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เช่น ค่าป้ายโครงการ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ป้ายไว
นิล แผ่นพับ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร เครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
โครงการฯ ฯลฯ โดยถือตาม
- พระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 3/55
 ลําดับที่ 13
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ําบริโภคตู้น้ําหยอดเหรียญ
และแหล่งน้ําสาธารณะ

จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังและตรวจ
สอบคุณภาพน้ําบริโภคตู้น้ําหยอดเหรียญและแหล่งน้ํา
สาธารณะ เช่น จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ป้ายไวนิล แผ่นพับ ค่า
เอกสาร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าชุดตรวจสอบวัสดุอุปกรณต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการฯ ฯลฯ โดยถือตาม
- พระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 3/54
 ลําดับที่ 12
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพชุมชนและสร้างเครือข่ายใน
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนนําสุขภาพชุมชนและสร้างเครือข่ายในการป้องกันและควบ
คุมโรคติดต่อ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่า
อาหาร ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับการดําเนินโครงการฯ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 3/49
   ลําดับที่ิ 7
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฆ่าสัตวและจําหน่ายเนื้อสัตว
สู่มาตรฐานเขียงเนื้อสะอาดปลอดภัย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้
ประกอบการฆ่าสัตวและจําหน่ายเนื้อสัตวสู่มาตรฐานเขียง เนื้อ
สะอาดปลอดภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่า
อาหาร ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับการดําเนินโครงการฯ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 3/49
  ลําดับที่ 5
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้าจําหน่ายอาหารสู่
มาตรฐานClean Food Good Tasteอย่างยั่งยืน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้
ประกอบการร้านค้าจําหน่ายอาหารสู่
มาตรฐาน Clean Food Good Taste เช่น ค่าป้ายโครงการ จัด
ทําสื่อประชาสัมพันธ ป้ายไวนิล แผ่นพับ        ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ
ต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
- พระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 3/47
 ลําดับที่ 3
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้และป้องกันความเสี่ยง
จากโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพพนักงานเก็บขนขยะ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมความรู้และป้องกันความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากการ
ประกอบอาชีพพนักงานเก็บขนขยะ เช่น ค่าป้ายโครงการ จัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ     ป้ายไวนิล แผ่นพับ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
เอกสาร  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดยถือ
ตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 3/48
 ลําดับที่ 4
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย ร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 
(Clean Food Good Taste)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการมหกรรมอาหาร
ปลอดภัย ร้านอาหารสะอาดรสชาติ
อร่อย  (Clean Food Good Taste)  เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ค่า
วัสดุอุปกรณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการฯ ฯลฯ โดย
ถือตาม
- พระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 4/5
  ลําดับที่ 1
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบกิจการหรือการค้าที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมความรู้ผู้
ประกอบกิจการหรือการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พรบ
.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เช่น ค่าป้ายโครงการ จัดทําสื่อประชา
สัมพันธ ป้ายไวนิล แผ่นพับ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
โครงการฯ ฯลฯ โดยถือตาม
- พระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 3/53
 ลําดับที่ 11
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

อุดหนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริ  โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบจัดทํา
โครงการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย ควบคุมป้องกันโรคแก้ไข
ปัญหาด้านสาธารณสุขของประชาชนในหมู่บ้าน 
อย่างน้อย หมู่บ้านละ 3 โครงการ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 
ลงวันที2่4 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5426 
ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1618 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 3/57
 ลําดับที่ 14
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

จํานวน 100,000 บาท

อุดหนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริ  โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบจัดทํา
โครงการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย ควบคุมป้องกันโรคแก้ไข
ปัญหาด้านสาธารณสุขของประชาชนในหมู่บ้าน อย่างน้อย หมู่
บ้านละ 3 โครงการ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที2่4 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลง
วันที่ 3 เมษายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5426 ลง
วันที่ 24 กันยายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1618 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 3/57
 ลําดับที่ 14
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,009,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,774,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,774,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,296,540 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม) จํานวน 1 อัตราๆ ละ 32,800 บาท ต่อเดือน ตั้ง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 393,600 บาท และค่าปรับปรุงเงินเดือน
ตั้งจ่าย 12 เดือนๆ ละ 1,135 บาท เป็นเงิน 13,620 บาท รวม
เป็นเงิน 407,220 บาท
2. ตําแหน่ง หัวหน้าฝายพัฒนาชุมชน(นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม)จํานวน 1 อัตราๆ ละ 46,490 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12
 เดือน เป็นเงิน 557,880 บาท และค่าปรับปรุงเงินเดือนตั้ง
จ่าย 12 เดือนๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท รวมเป็น
เงิน 575,880 บาท
3. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 25,190 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็น
เงิน 302,280 บาท และค่าปรับปรุงเงินเดือนตั้งจ่าย 12
 เดือนๆ ละ 930 บาท เป็นเงิน 11,160 บาท รวมเป็น
เงิน 313,440 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,296,540 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝาย
พัฒนาชุมชน(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) อัตราเดือนละ 1,500
 บาท  ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ่น 60,000 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 412,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล มี
ตําแหน่งดังต่อไปนี้
1. ตําแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตราๆ ละ 21,150
 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน รวมเป็นเงิน 253,800 
2. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 13,230 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 158,760 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 412,560 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 5,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจเทศบาลในตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 425 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 5,100
 บาท 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 228,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 148,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 76,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง จํานวน 76,300 บาท (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดการประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอี่นมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นราย
จ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลฯ จํานวน 1
 อัตรา ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยฯ ของกองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย
- ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ตั้งจ่าย เดือนละ 4,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานเทศบาลที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิฯ  
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทําวารสารเผยแพร่
ผลงานของเทศบาลเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทําวารสารเผยแพร่
ผลงานของเทศบาลเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของหน่วยงานนี้  เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา และดูงานนอก
สถานที่ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างฯ ของเทศบาล 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง หรือทรัพยสินอื่น ของกองสวัสดิการสังคม  เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น โต๊ะ
ต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษ
คารบอนกระดาษไข น้ํายาลบคําผิด กระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม ฯลฯ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอรพู่กันและสี ฟิลม เมมโมรี่การด สไลด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพฯลฯ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร
แผ่นกรองแสงกระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพเมนบอรด เมมโมรี่ เมาส ฯลฯ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม)
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งบลงทุน รวม 6,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต พร้อมขารอง จํานวน 6,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จํานวน 1 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- (กว้างxยาวxสูง) = 1,187 X 408 x 878 (mm.)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่สํานัก
งบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03
 หน้าที่ 18  ลําดับที่ 25(1)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 438,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 288,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 288,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุ  เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถาน
ที่ ฯลฯ 
โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02 
หน้าที่  3/29  ลําดับที่ 1
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการฝึกอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลบ้านเพชร จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดฝึกอบรม
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลบ้านเพชร   เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ค่า
วัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ 
โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 
หน้าที่ 3/31  ลําดับที่ 2
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม)
 

โครงการสงเคราะหผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการสงเคราะหผู้ด้อย
โอกาส  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
- พระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 3/33 
ลําดับที่ 5
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนแกนนํา 4 ดี รู้รักสามัคคี
พัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพเยาวชนแกนนํา 4 ดี รู้รักสามัคคีพัฒนาท้องถิ่น 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร ค่าจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 3/38
 ลําดับที่ 10
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและให้การสงเคราะหผู้ยากไร้และผู้
ด้อยโอกาสในชุมชน

จํานวน 150,000 บาท

อุดหนุนมูลนิธิเมตตาการกุศลโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
ให้การสงเคราะหผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน/อุดหนุนมูลนิธิเมตตาการกุศลจัด
กิจกรรมให้การสงเคราะหช่วยเหลือราษฎร งานฌาปนกิจศพหรือ
อุบัติเหตุ อุบัติภัยและสาธารณภัยต่างๆ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 
ลงวันที2่4 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5426 
ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1618 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 3/65
 ลําดับที่ 1
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,091,340 บาท

งบบุคลากร รวม 2,589,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,589,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,044,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 32,800 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็น
เงิน 393,600 บาท และค่าปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่าย 12
 เดือนๆ ละ 1,135 บาท เป็นเงิน 13,620 บาท รวมเป็น
เงิน 407,220 บาท
2. ตําแหน่ง หัวหน้าฝายการโยธา (นักบริหารงานช่าง) จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 26,460 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็น
เงิน 317,520 บาท และค่าปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่าย 12
 เดือนๆ ละ 1,020 บาท เป็นเงิน 12,240 บาท รวมเป็น
เงิน 329,760 บาท
3. ตําแหน่ง นายช่างโยธา จํานวน 1 อัตราๆ ละ 24,825 บาท ต่อ
เดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 297,900 บาท และค่าปรับปรุง
เงินเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือนๆ ละ 810 บาท เป็นเงิน 9,720
 บาท รวมเป็นเงิน 307,620 บาท
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,044,600 บาท 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กองช่าง(นักบริหารงานช่าง) อัตราเดือนละ 3,500 บาท ตั้ง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝาย
การโยธา (นักบริหารงานช่าง) อัตราเดือนละ 1,500 บาท  ตั้ง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 60,000
 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,339,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง มี
ตําแหน่งดังต่อไปนี้
1. ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา (ทักษะ) จํานวน 1 อัตราๆ ละ 15,100 บาท ต่อเดือน ตั้ง
จ่าย 12 เดือน รวมเป็นเงิน 181,200 บาท 
2. ตําแหน่ง ช่างไฟฟ้า (ทักษะ) จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,400
 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน รวมเป็นเงิน 112,800 บาท 
3. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 1 อัตราๆ ละ 12,080
 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน รวมเป็นเงิน 144,960 บาท 
4. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 12,080 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน  รวมเป็น
เงิน 144,960 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองช่าง มี
ตําแหน่งดังต่อไปนี้
1. ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน 5 อัตราๆ ละ 9,000 บาท ต่อ
เดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 540,000 บาท
2. ตําแหน่ง คนสวน จํานวน 2 อัตราๆ ละ 9,000 บาท ต่อ
เดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,339,920 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 145,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจเทศบาลในสังกัดกองช่าง  ในตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 1 อัตราๆ ละ  1,555
 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 18,660 บาท
2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จํานวน 1
 อัตราๆ ละ  1,555 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงินทั้ง
สิ้น 18,660 บาท
3. ตําแหน่ง ช่างไฟฟ้า(ทักษะ) จํานวน 1 อัตราๆ ละ  2,000
 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป
ในสังกัดกองช่าง  ในตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1. ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน 5 อัตราๆ ละ 1,000 บาท ต่อ
เดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท
2. ตําแหน่ง คนสวน จํานวน 2 อัตราๆ ละ 1,000 บาท ต่อ
เดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 145,320 บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 490,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 285,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 165,500 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการตรวจงาน
จ้างฯ จํานวน 50,000 บาท
 2. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําปี) แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง จํานวน 115,500 บาท (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดการประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอี่นมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นราย
จ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 165,500  บาท 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลฯ ที่มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ของหน่วยงานกอง
คลัง ประกอบด้วย
- ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง ตั้งจ่าย เดือนละ 6,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท
- ตําแหน่ง หัวหน้าฝายการโยธา ตั้งจ่าย เดือนละ 4,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000  บาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําประกันภัยรถยนต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยรถยนต 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของกองช่าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินครุภัณฑสิ่งปลูก
สร้างที่ชํารุดเสียหาย เช่น ถนนลูกรัง ไหล่ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ฝารางระบายน้ํา บ่อพักน้ํา ฯลฯ   
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น โต๊ะต่างๆ 
เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยาง
ลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคารบอน
กระดาษไข น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม ฯลฯ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น ไม้กวาด 
ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด แก้วน้ํา จานรองแก้ว เข่ง มุ้ง ที่
นอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย 
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา จานรอง กระจกเงา ถาด โอ่ง
น้ํา มีด กระโถน ฯลฯ  
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้และใช้เป็นวัสดุเพื่อ
ซ่อมและบํารุงรักษาครุภัณฑ ประเภทยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา ตลับลูก
ปน น้ํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและ
สกรู กระจกมองข้างรถยนต หม้อน้ํารถยนต กันชนรถยนต เบาะ
รถยนตฟิลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าดน้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา ถ่านแก๊ส แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กอง
ช่าง)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกงผ้าเครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกายชุดฝึกโขน
ละคร ฯลฯ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร
แผ่นกรองแสงกระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพเมนบอรด เมมโมรี่ เมาสฯลฯ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง)

งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด ตามมาตรฐานครุภัณฑ 
จํานวน 2 หลัง

จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ จํานวน 2 หลัง โดยมีคุณลักษะ ดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่สํานัก
งบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.03 หน้าที่ 15  ลําดับที่ 7(1) 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 256,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑ 
สิ่งปลูกสร้างที่ชํารุดเสียหาย เช่น ถนนลูกรัง ไหล่ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ฝารางระบายน้ํา ฯลฯ เป็นต้น
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง)

วันที่พิมพ : 30/4/2564  11:13:26 หน้า : 138/162



ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น ฟิวส สาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ฯลฯ  
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น ไม้ต่างๆ 
น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย 
อิฐหรือซีเมนต บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง 
จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ฯลฯ  
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง)

งบลงทุน รวม 6,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,300 บาท
ครุภัณฑก่อสร้าง

จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม(เหล็ก)  จํานวน 3 ลูก จํานวน 6,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม(เหล็ก) 
- แบบหล่อเหลี่ยม ขนาด 15x15x15
- แบบหล่อคอนกรีเหลี่ยม XSF
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรค 11 (3) ราคามาตรฐานที่สํานักงบ
ประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 1  แบบ ผ.03 หน้าที่ 10  ลําดับที่ 10(2) 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง)

งานสวนสาธารณะ รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสวนสาธารณะและสวนสุขภาพ
เทศบาล และสนามกีฬาเทนนิส  
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง)
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา สวนสาธารณะและสวนสุขภาพเทศบาล
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง)

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงยิมในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
หมู่ที่ 21

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงยิมในสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 21
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 2/6  
ลําดับที่  2
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะเทศบาลตําบลบ้านเพชร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะ
เทศบาลตําบลบ้านเพชร 
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0263 
ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่  2/1
  ลําดับที่ 1                    
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะในระดับ
ครัวเรือน

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน เช่น  ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
- พระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 2/1 
ลําดับที่ 2
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
     
 

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 1,102,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,102,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,102,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝา(ลําเหมือง
เดิมเชื่อบ่อพักน้ํา หมู่ที่ 17)

จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝา(ลํา
เหมืองเดิมเชื่อบ่อพักน้ํา หมู่ที่ 17) ขนาด 1.00x1.00 ม
. ยาว 210.00 ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1  หน้าที่ 24  ลําดับที่ 6 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําถนนสุขาภิบาล 18/1  หมู่ที่ 21 จํานวน 552,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําถนนสุขาภิบาล 18/1 หมู่
ที่ 21 ขนาดกว้าง 0.40 x 0.50 ยาว 144 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น(ท2-13) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 1 ลําดับที่ 1
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 210,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการบ้านเพชรน่าอยู่ หน้าบ้านน่าดู ในบ้านน่ามอง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบ้านเพชรน่า
อยู่ หน้าบ้านน่าดู ในบ้านน่ามอง เช่น  ค่าเอกสาร ค่าอาหาร  ค่า
วัสดุอุปกรณ ฯลฯ โดยถือตาม
- พระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่  2/11
 ลําดับที่ 1
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคนดีศรีบ้านเพชร จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
คนดีศรีบ้านเพชร เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่า
อาหาร ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดย
ถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่  3/42
  ลําดับที่ 4
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม)

โครงการอบรมให้ความรู้การขับเคลื่อนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้การ
ขับเคลื่อนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ค่า
วัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ  โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 4/1
  ลําดับที่ 1
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่ม
สตรี

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการอบรมให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี เทศบาลตําบลบ้าน
เพชร เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร ค่าจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 3/41
  ลําดับที่ 1
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ : 30/4/2564  11:13:26 หน้า : 145/162



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (กีฬา
เทศบาลและกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (กีฬาเทศบาลและกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ) เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถาน
ที่ ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอุปกรณกีฬา ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
 หน้าที่ 3/67  ลําดับที่ 3
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,065,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,065,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,065,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการ "ปรับตัวเปลี่ยนใจไปวัดทําบุญ สร้างคุณงามความดีก่อนที่
ใครเขาจะหามร่างเราเข้าวัด"

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ "ปรับตัวเปลี่ยนใจ
ไปวัดทําบุญ สร้างคุณงามความดีก่อนที่ใครเขาจะหามร่างเราเข้า
วัด" เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
 โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 5/6
 ลําดับที่ 11
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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โครงการคนบ้านแพชร รวมตัวหลอมใจ ทําความสะอาดครั้งใหญ่ 
เฉลิมพระเกียรติฯ(Big Cleaning Day)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคนบ้านแพชร รวม
ตัวหลอมใจ ทําความสะอาดครั้งใหญ่เฉลิมพระ
เกียรติฯ (Big Cleaning Day) เช่น ค่าป้ายโครงการ จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ ป้ายไวนิล แผ่นพับ เอกสารและวัสดุอุปกรณ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
 ) พ.ศ.2561
- พระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 2/15
  ลําดับที่ 1
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการจัดงาน "คนบ้านเพชรครอบครัวอบอุ่น ทําบุญตักบาตร ส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่"

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงาน "คนบ้าน
เพชรครอบครัวอบอุ่น ทําบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณต่างๆ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02  หน้าที่ 5/6
  ลําดับที่ 10
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและโครงการเทิดพระเกียรติอื่นๆ

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ
โครงการเทิดพระเกียรติอื่นๆ  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่า
ตกแต่งสถานที่ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02  หน้าที่ 5/7
  ลําดับที่ 13
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดงานเนื่องในวันรัฐพิธีต่างๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานเนื่องในวัน
รัฐพิธีต่างๆ เช่น วันพ่อขุนรามคําแหงฯ วันสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช (วันกองทัพไทย) วันปิยมหาราช วันรัฐธรรมนูญ ฯลฯ
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าตกแต่งสถาน
ที่ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02  หน้าที่ 5/8
 ลําดับที่ 14
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดงานเนื่องในวันราชพิธีต่างๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานเนื่องในวัน
ราชพิธีต่างๆ เช่น วันฉัตรมงคล วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันพืช
มงคล วันอาสาฬหบูชาตามมติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณต่างๆ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02  หน้าที่ 5/9
  ลําดับที่ 15
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต ประจําปีงบประมาณ 2563 เช่น เงินรางวัล ค่าตอบ
แทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02  หน้าที่ 5/1
 ลําดับที่ 1
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษาเทศบาลตําบลบ้านเพชร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเข้า
พรรษา ประจําปีงบประมาณ 2563 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่า
ตกแต่งสถานที่ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02  หน้าที่ 5/1
  ลําดับที่ 2
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ
โครงการเทิดพระเกียรติอื่นๆ  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่า
ตกแต่งสถานที่ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02  หน้าที่ 5/2
  ลําดับที่ 4
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม) เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณต่างๆ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02  หน้าที่ 5/2
  ลําดับที่ 6
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม) เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณต่างๆ  ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 5/3
 ลําดับที่ 7
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ : 30/4/2564  11:13:26 หน้า : 151/162



โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3
 มิถุนายน) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ โดย
ถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 5/3
  ลําดับที่ 8
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่ง
ชาติ (12 สิงหาคม) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆค่าตกแต่งสถาน
ที่ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 5/2
  ลําดับที่ 5
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง ประจําปีงบประมาณ 2563 เช่น เงิน
รางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 5/1
 ลําดับที่ 3
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดําริ "เราทําความดี 
ด้วยหัวใจ"

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจิตอาสา พระราช
ทานตามแนวพระราชดําริ "เราทําความดี ด้วยหัวใจ" เช่น ค่า
อาหาร ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ โดยถือตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 5/9
 ลําดับที่ 16
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสืบสานประเพณีงานบุญเดือนหก  
พิธีสักการะบวงสรวง เจ้าพ่อพญาแล

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานสืบสานประเพณีงานบุญเดือนหก พิธีสักการะบวงสรวง เจ้า
พ่อพญาแล เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าตกแต่งสถาน
ที่ ฯลฯ โดยถือตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 5/6
 ลําดับที่ 12
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,102,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,102,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,102,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุขาภิบาล 11 (ด้านทิศใต้) หมู่
ที่ 1

จํานวน 1,050,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุขาภิบาล 11 (ด้าน
ทิศใต้) หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 1.50 ม.ยาว 323.00 ม
. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 419.82 ตร.ม. ไหล่ทางลง
ลูกรังตามสภาพ  ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น (ท1-01
) วางท่อระบายน้ําคสล. ขนาด  0.60 ม. จํานวน 290 ท่อน พร้อม
บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00x1.20 ม. จํานวน 33 บ่อ  รวม
ความยาวไม่น้อยกว่า 323.00  ม.  ตามแบบเทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1  หน้าที่ 20  ลําดับที่ 3 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคสล. และวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักถนน
สุขาภิบาล 7/2 หมู่ที่ 17

จํานวน 628,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล. และวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อ
พัก  ถนนสุขาภิบาล 7/2 หมู่ที่ 17 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 ม
. ยาว 141.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 383.80
 ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน (ท01-01
) วางท่อ ระบายน้ําคสล. ขนาด 0.60 ม. จํานวน 121.00
 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00x1.20 ม.  จํานวน 20
 บ่อ รวมความยาวไม่น้อยกว่า 141.00 ม. ตามแบบเทศบาล
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1  หน้าที่ 20  ลําดับที่ 4 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนคสล. ถนนสุขาภิบาล 13/1   หมู่ที่ 1 จํานวน 424,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล 13/1 หมู่ที่ 1
 ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 1.80 ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15
 เมตรหรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 154.80 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานท้องถิ่น ท1-01 วางรางระบายน้ํา รูปตัว
ยู  ขนาด 0.40 x 0.50 เมตร ยาว 86.00 เมตร  ตามแบบ
มาตรฐานท้องถิ่น (ท2-13)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1  หน้าที่ 20  ลําดับที่ 2  
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง)

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการคลองสวย น้ําใส คนไทยมีความสุข จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการคลองสวย น้ํา
ใส คนไทยมีความสุข เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
 หน้าที่ 2/9  ลําดับที่ 4
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการรักษน้ํา รักษปา รักษาแผ่นดิน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรักษน้ํา รักษ
ปา รักษาแผ่นดินเช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
 หน้าที่ 2/9  ลําดับที่ 5
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ
ต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ   พ.ศ.2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1470
 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7508 ลง
วันที่ 20 ธันวาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0935 ลงวันที่ 11
 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.7/ว1687
 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว3526 ลง
วันที่ 13 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
 หน้าที่ 2/8  ลําดับที่ 3
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 346,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้
ประกอบการสู่มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ค่า
วัสดุอุปกรณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการฯ ฯลฯ โดย
ถือตาม
- พระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 3/53
 ลําดับที่ 10
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบลงทุน รวม 316,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 316,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงพื้นที่ภายใน ตลาดสดชั่วคราว หมู่ที่ 21 จํานวน 316,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพื้นที่ภายในตลาดสดชั่วคราว หมู่ที่ 21
  ผิวจาจร ขนาดกว้าง 24.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร  หนา 0.15
 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร งานดินถมปรับระดับ
ปริมาตร 60 ลบ.ม. หรือตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้อง
ถิ่น (ท1-01)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติมครั้ง
ที่1  ผ02  หน้าที่  2  ลําดับที่ 1
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,128,213 บาท

งบกลาง รวม 14,128,213 บาท
งบกลาง รวม 14,128,213 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 745,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระเงินกู้ธนาคาร (เงินต้น) ซึ่งเป็นภาระผูกพันใน
การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อชําระเงินกู้จากธนาคาร
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ตามสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2550
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระเงินกู้ธนาคาร (ดอกเบี้ย) ซึ่งเป็นภาระผูกพัน
ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อชําระเงินกู้และ
ดอกเบี้ยจากธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) ตามสัญญาเงินกู้ ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2550  
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 474,000 บาท

จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างเทศบาลตาม
กฎหมายในอัตราร้อยละห้าของงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง รวมค่าครองชีพชั่วคราว โดยถือตาม
1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
(โดยจ่ายจากเงินเทศบาล 343,680 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 32,520 บาท)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนของพนักงานจ้างเทศบาล
ตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 0.2 ของงบประมาณรายจ่ายหมวด
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รวมค่าครองชีพชั่วคราว โดยถือตาม
1. หนังสือ สํานักงานประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่ รง 0625/ว.5344
 ลงวันที่  16 ตุลาคม 2561
2. พระราชบัญญัติ เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,212,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการสร้างหลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ) โดยถือตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑการจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
สงเคราะหเบี้ยความพิการ) โดยถือตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑการจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส) โดยถือตาม
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม)

สํารองจ่าย จํานวน 1,131,360 บาท

- เพื่อใช้จ่ายในกรณีมีเหตุฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ไม่
สามารถคาดการณล่วงหน้าได้
- เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
เท่านั้น
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

โครงการปรับปรุงการจราจรภายในเขตเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําป้ายจราจร ป้ายบอกสถานที่ ตีเส้นจราจร และปรับปรุง
กิจการจราจรภายในเขตเทศบาล
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการสนับสนุนกิจการสันนิบาตเทศบาล จํานวน 45,853 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยถือ
ตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว3889 ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2538 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว3787 ลงวันที่ 18
 พฤศจิกายน 2542
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม  พ.ศ.2555
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการอุดหนุนการดําเนินงานหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่เทศบาลตําบลบ้านเพชรโดยถือปฏิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 เรื่อง กองทุนฟ้นฟู
สมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1263
 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ก.บ.ท.) คํานวณร้อยละสองจากประมาณการรายรับ โดยไม่
รวมหมวดเงินอุดหนุน ปี 2563 โดยถือตาม
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว3466
 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305
 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 400,000

รายจายตามข้อผูกพัน

โครงการปรับปรุงการ
จราจรภายในเขต
เทศบาล

50,000

โครงการสนับสนุน
กิจการสันนิบาตเทศบาล

45,853

โครงการอุดหนุนการ
ดําเนินงานหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น

150,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

คาชําระหนี้เงินต้น 745,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

474,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,212,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

540,000

สํารองจาย 1,131,360

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,300,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 400,000

รายจายตามข้อผูกพัน

โครงการปรับปรุงการ
จราจรภายในเขต
เทศบาล

50,000

โครงการสนับสนุน
กิจการสันนิบาตเทศบาล

45,853

โครงการอุดหนุนการ
ดําเนินงานหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น

150,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

คาชําระหนี้เงินต้น 745,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

474,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,212,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

540,000

สํารองจาย 1,131,360

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,339,920 412,560

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

145,320 5,100

เงินเดือนพนักงาน 1,044,600 1,296,540

เงินอื่นๆ

เงินวิทยฐานะ

คาจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหนง 60,000 60,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 24,000

คาเบี้ยประชุม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

180,000 180,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,200 1,555,200

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,058,000 1,514,760 1,090,440 1,582,320 7,998,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

199,980 120,000 91,980 61,500 623,880

เงินเดือนพนักงาน 774,540 3,018,120 736,560 6,149,700 13,020,060

เงินอื่นๆ 84,000 84,000

เงินวิทยฐานะ 168,000 168,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 632,760 210,840 843,600

เงินประจําตําแหนง 42,000 84,000 264,000 510,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 34,600 65,000 123,600

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

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

165,500 76,300

คาเชาบ้าน 120,000 48,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจัดทําประกันภัยรถ
ยนต์

5,000

คาจัดทําประกันภัยรถ
ยนต์ราชการ

คาจ้างเหมาการสํารวจ
ความพึงพอใจในการ
บริการประชาชนของ
เทศบาล หรืออื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

คาจ้างเหมาชวยงาน
ธุรการของกองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม

คาจ้างเหมาตักสิ่งปฏิกูล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

325,300 212,100 105,400 427,300 1,311,900

คาเชาบ้าน 42,000 283,200 493,200

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจัดทําประกันภัยรถ
ยนต์

5,000

คาจัดทําประกันภัยรถ
ยนต์ราชการ

10,000 2,000 10,000 15,000 37,000

คาจ้างเหมาการสํารวจ
ความพึงพอใจในการ
บริการประชาชนของ
เทศบาล หรืออื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

30,000 30,000

คาจ้างเหมาชวยงาน
ธุรการของกองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม

108,000 108,000

คาจ้างเหมาตักสิ่งปฏิกูล 5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการจัด
เก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เทศบาลตําบล
บ้านเพชร

คาเชาทรัพย์สิน (คาเชา
อาคารสํานักงาน
เทศบาลฯ)

คาถายเอกสาร คาเย็บ
เลม เข้าปกหนังสือ คา
จัดทําวารสารเผยแพร

คาถายเอกสาร คาเย็บ
เลม เข้าปกหนังสือ คา
จัดทําวารสารเผยแพร 
การจัดทํารายงาน
ประจําปีเสนอตอสภา
เทศบาล และประชา
สัมพันธ์ผลการดําเนิน
งานเทศบาลเสนอให้
ประชาชนรับทราบ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการจัด
เก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เทศบาลตําบล
บ้านเพชร

216,000 216,000

คาเชาทรัพย์สิน (คาเชา
อาคารสํานักงาน
เทศบาลฯ)

600,000 600,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
เลม เข้าปกหนังสือ คา
จัดทําวารสารเผยแพร

40,000 40,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
เลม เข้าปกหนังสือ คา
จัดทําวารสารเผยแพร 
การจัดทํารายงาน
ประจําปีเสนอตอสภา
เทศบาล และประชา
สัมพันธ์ผลการดําเนิน
งานเทศบาลเสนอให้
ประชาชนรับทราบ

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

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาถายเอกสาร คาเย็บ
เลม เข้าปกหนังสือ คา
จัดทําวารสารเผยแพร
ผลงานของเทศบาลเผย
แพรให้ประชาชนรับ
ทราบ

10,000

คาธรรมเนียมในการ
พิจารณาคําขอรับจัด
คลื่นความถี่เพื่อกิจการ
วิทยุคมนาคม

คาระวางบรรทุก คา
โฆษณาและเผยแพร คา
ธรรมเนียม และคาลง
ทะเบียนตางๆ 
คาบริการรับใช้คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ ของ
เทศบาล

คาระวางบรรทุก คา
โฆษณาและเผยแพร คา
ธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ คา
บริการรับใช้ คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ ของ
เทศบาล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาถายเอกสาร คาเย็บ
เลม เข้าปกหนังสือ คา
จัดทําวารสารเผยแพร
ผลงานของเทศบาลเผย
แพรให้ประชาชนรับ
ทราบ

10,000

คาธรรมเนียมในการ
พิจารณาคําขอรับจัด
คลื่นความถี่เพื่อกิจการ
วิทยุคมนาคม

10,000 10,000

คาระวางบรรทุก คา
โฆษณาและเผยแพร คา
ธรรมเนียม และคาลง
ทะเบียนตางๆ 
คาบริการรับใช้คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ ของ
เทศบาล

20,000 20,000

คาระวางบรรทุก คา
โฆษณาและเผยแพร คา
ธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ คา
บริการรับใช้ คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ ของ
เทศบาล

30,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564  11:13:55 หน้า : 10/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คารับวารสาร จุลสาร
หนังสือพิมพ์ เอกสารอื่น
ที่เป็นประโยชน์ตอทาง
ราชการ

จ้างเหมาตักสิ่งปฏิกูล 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการอื่นๆ

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการ
บริการประชาชนเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คารับวารสาร จุลสาร
หนังสือพิมพ์ เอกสารอื่น
ที่เป็นประโยชน์ตอทาง
ราชการ

30,000 30,000

จ้างเหมาตักสิ่งปฏิกูล 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

5,000 5,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการอื่นๆ

5,000 5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

200,000 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการ
บริการประชาชนเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัติ

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

กิจกรรมการฝึกอบรม
เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
บุคคลดํารงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง "ครอบครัวคนดี  
ศรีบ้านเพชร"

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
บุคคลที่ชวยเหลือ
กิจการสาธารณะหรือมี
จิตสาธารณะ "คนดี  ศรี
บ้านเพชร"

กิจกรรมยกยองเชิดชู
เกียรติหนวยงาน/บุคคล
ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม  ประจํา
เดือน

กิจกรรมสงเสริมความรู้
ด้านกฏ ระเบียบ และ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สําหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

กิจกรรมการฝึกอบรม
เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

10,000 10,000

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
บุคคลดํารงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง "ครอบครัวคนดี  
ศรีบ้านเพชร"

10,000 10,000

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
บุคคลที่ชวยเหลือ
กิจการสาธารณะหรือมี
จิตสาธารณะ "คนดี  ศรี
บ้านเพชร"

10,000 10,000

กิจกรรมยกยองเชิดชู
เกียรติหนวยงาน/บุคคล
ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม  ประจํา
เดือน

12,000 12,000

กิจกรรมสงเสริมความรู้
ด้านกฏ ระเบียบ และ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สําหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

กิจกรรมสงเสริมสภาเด็ก
และเยาวชนตอต้านการ
ทุจริต

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

30,000 20,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

คาใชจายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

10,000

โครงการ "ปรับตัว
เปลี่ยนใจไปวัดทําบุญ 
สร้างคุณงามความดี
กอนที่ใครเขาจะหาม
รางเราเข้าวัด"

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

กิจกรรมสงเสริมสภาเด็ก
และเยาวชนตอต้านการ
ทุจริต

10,000 10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

30,000 40,000 10,000 430,000 560,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

20,000 30,000 50,000

คาใชจายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

10,000

โครงการ "ปรับตัว
เปลี่ยนใจไปวัดทําบุญ 
สร้างคุณงามความดี
กอนที่ใครเขาจะหาม
รางเราเข้าวัด"

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานปองกันโรค
พิษ   สุนัขบ้าภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

โครงการคนบ้านแพชร 
รวมตัวหลอมใจ ทํา
ความสะอาดครั้งใหญ 
เฉลิมพระเกียรติฯ(Big 
Cleaning Day)

100,000

โครงการคลองสวย น้ํา
ใส คนไทยมีความสุข

30,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น (กีฬา
เทศบาลและกีฬาท้อง
ถิ่นสัมพันธ์)

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานปองกันโรค
พิษ   สุนัขบ้าภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

50,000 50,000

โครงการคนบ้านแพชร 
รวมตัวหลอมใจ ทํา
ความสะอาดครั้งใหญ 
เฉลิมพระเกียรติฯ(Big 
Cleaning Day)

100,000

โครงการคลองสวย น้ํา
ใส คนไทยมีความสุข

30,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น (กีฬา
เทศบาลและกีฬาท้อง
ถิ่นสัมพันธ์)

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน "คน
บ้านเพชรครอบครัว
อบอุน ทําบุญตักบาตร 
สงท้ายปีเกาต้อนรับปี
ใหม"

30,000

โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและ
โครงการเทิดพระเกียรติ
อื่นๆ

100,000

โครงการจัดงานเนื่องใน
วันรัฐพิธีตางๆ

10,000

โครงการจัดงานเนื่องใน
วันราชพิธีตางๆ

10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์

100,000

โครงการจัดงานวันเข้า
พรรษาเทศบาลตําบล
บ้านเพชร

10,000

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564  11:13:55 หน้า : 19/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน "คน
บ้านเพชรครอบครัว
อบอุน ทําบุญตักบาตร 
สงท้ายปีเกาต้อนรับปี
ใหม"

30,000

โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและ
โครงการเทิดพระเกียรติ
อื่นๆ

100,000

โครงการจัดงานเนื่องใน
วันรัฐพิธีตางๆ

10,000

โครงการจัดงานเนื่องใน
วันราชพิธีตางๆ

10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์

100,000

โครงการจัดงานวันเข้า
พรรษาเทศบาลตําบล
บ้านเพชร

10,000

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564  11:13:55 หน้า : 20/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และ
วันพอแหงชาติ

50,000

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

50,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

200,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี

100,000

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564  11:13:55 หน้า : 21/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และ
วันพอแหงชาติ

50,000

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

50,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

200,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวงและวันแมแหงชาติ

50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

โครงการจัดงานวันตอ
ต้านยาเสพติดโลก

โครงการจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

โครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุ

100,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

100,000

โครงการจัดทําเวปไซด์
ของเทศบาล เพื่อการ
เผยแพรข้อมูลขาวสาร
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ของเศบาลตําบลบ้าน
เพชร

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564  11:13:55 หน้า : 23/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวงและวันแมแหงชาติ

50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

100,000 100,000

โครงการจัดงานวันตอ
ต้านยาเสพติดโลก

10,000 10,000

โครงการจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย

10,000 10,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

30,000 30,000

โครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุ

100,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

100,000

โครงการจัดทําเวปไซด์
ของเทศบาล เพื่อการ
เผยแพรข้อมูลขาวสาร
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ของเศบาลตําบลบ้าน
เพชร

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดประชุม
ประชาคมเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับตําบล

โครงการจัดหาและติด
ตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ํา
ฝน ประจําเทศบาล
ตําบลบ้านเพชร

โครงการจิตอาสา พระ
ราชทานตามแนวพระ
ราชดําริ "เราทําความดี 
ด้วยหัวใจ"

50,000

โครงการบ้านเพชรนา
อยู หน้าบ้านนาดู ใน
บ้านนามอง

40,000

โครงการประกวด 
"ดนตรีในสวน ต้านยา
เสพติด" ปะจําปี 2564

โครงการประชาสัมพันธ์
การชําระภาษีและรับ
ชําระภาษี

โครงการประชุมเพื่อจัด
ทําหรือทบทวนแผน
อัตรากําลัง 3 ปี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดประชุม
ประชาคมเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับตําบล

15,000 15,000

โครงการจัดหาและติด
ตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ํา
ฝน ประจําเทศบาล
ตําบลบ้านเพชร

9,000 9,000

โครงการจิตอาสา พระ
ราชทานตามแนวพระ
ราชดําริ "เราทําความดี 
ด้วยหัวใจ"

50,000

โครงการบ้านเพชรนา
อยู หน้าบ้านนาดู ใน
บ้านนามอง

40,000

โครงการประกวด 
"ดนตรีในสวน ต้านยา
เสพติด" ปะจําปี 2564

50,000 50,000

โครงการประชาสัมพันธ์
การชําระภาษีและรับ
ชําระภาษี

5,000 5,000

โครงการประชุมเพื่อจัด
ทําหรือทบทวนแผน
อัตรากําลัง 3 ปี

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชุมเพื่อ
พัฒนาระบบบริหาร
อัตรากําลัง เทศบาล
ตําบลบ้านเพชร 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

โครงการประชุมเพื่อยก
ระดับการปฏิบัติหน้าที่
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการประชุมเพื่อยก
ระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน

โครงการปรับปรุงสถาน
ที่กําจัดขยะเทศบาล
ตําบลบ้านเพชร

200,000

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ของ ศป.ปส.

โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชุมเพื่อ
พัฒนาระบบบริหาร
อัตรากําลัง เทศบาล
ตําบลบ้านเพชร 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

10,000 10,000

โครงการประชุมเพื่อยก
ระดับการปฏิบัติหน้าที่
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

10,000 10,000

โครงการประชุมเพื่อยก
ระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน

10,000 10,000

โครงการปรับปรุงสถาน
ที่กําจัดขยะเทศบาล
ตําบลบ้านเพชร

200,000

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ของ ศป.ปส.

50,000 50,000

โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปองกันและ
ระงับโรคติดตอ เชนการ
ปองกันและระงับโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019(โควิด-19)

โครงการฝึกซ้อมแผน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยประจําปี

โครงการฝึกอบรมการ
จัดทําแผนพัฒนาราย
บุคคล (individual 
development plan 
IDP) เทศบาลตําบลบ้าน
เพชร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

โครงการฝึกอบรมจัดทํา
เส้นทางความก้าวหน้า
ในการพัฒนาบุคลากร 
(Training Road Map) 
เทศบาลตําบลบ้านเพชร 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปองกันและ
ระงับโรคติดตอ เชนการ
ปองกันและระงับโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019(โควิด-19)

100,000 100,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยประจําปี

40,000 40,000

โครงการฝึกอบรมการ
จัดทําแผนพัฒนาราย
บุคคล (individual 
development plan 
IDP) เทศบาลตําบลบ้าน
เพชร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมจัดทํา
เส้นทางความก้าวหน้า
ในการพัฒนาบุคลากร 
(Training Road Map) 
เทศบาลตําบลบ้านเพชร 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากร 
เพื่อการสร้างความ
สมดุลระหวางการทํา
งานและชีวิต เทศบาล
ตําบลบ้านเพชร 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาเครือขายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ให้เข้มแข็ง เทศบาล
ตําบลบ้านเพชร 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล

40,000 40,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากร 
เพื่อการสร้างความ
สมดุลระหวางการทํา
งานและชีวิต เทศบาล
ตําบลบ้านเพชร 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาเครือขายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ให้เข้มแข็ง เทศบาล
ตําบลบ้านเพชร 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของ
องค์กรจัดทําแผนพัฒนา
ของเทศบาลตําบลบ้าน
เพชร

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมา
ภิบาลในองค์กร 
เทศบาลตําบลบ้านเพชร 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

โครงการฝึกอบรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

150,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานสืบสาน
ประเพณีงานบุญเดือน
หก  พิธีสักการะบวง
สรวง เจ้าพอพญาแล

100,000

โครงการฝึอบรมการจัด
ทําแผนที่ภาษีและลง
ทะเบียนทรัพย์สิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของ
องค์กรจัดทําแผนพัฒนา
ของเทศบาลตําบลบ้าน
เพชร

15,000 15,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมา
ภิบาลในองค์กร 
เทศบาลตําบลบ้านเพชร 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

150,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานสืบสาน
ประเพณีงานบุญเดือน
หก  พิธีสักการะบวง
สรวง เจ้าพอพญาแล

100,000

โครงการฝึอบรมการจัด
ทําแผนที่ภาษีและลง
ทะเบียนทรัพย์สิน

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฝาระวัง
ปองกันและควบคุมโรค
มือ เท้าปากในโรงเรียน
อนุบาลฯและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการเฝาระวังและ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา
บริโภคตู้น้ําหยอด
เหรียญและแหลงน้ํา
สาธารณะ

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการมุงสู
องค์กรแหงการเรียนรู้ 
เทศบาลตําบลบ้านเพชร 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

โครงการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานจ้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฝาระวัง
ปองกันและควบคุมโรค
มือ เท้าปากในโรงเรียน
อนุบาลฯและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000 10,000

โครงการเฝาระวังและ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา
บริโภคตู้น้ําหยอด
เหรียญและแหลงน้ํา
สาธารณะ

22,000 22,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการมุงสู
องค์กรแหงการเรียนรู้ 
เทศบาลตําบลบ้านเพชร 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

50,000 50,000

โครงการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานจ้าง

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลตําบลบ้านเพชร 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําสุขภาพ
ชุมชนและสร้างเครือ
ขายในการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ
ฆาสัตว์และจําหนายเนื้อ
สัตว์สูมาตรฐานเขียงเนื้อ
สะอาดปลอดภัย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ
ร้านค้าจําหนายอาหารสู
มาตรฐานClean Food 
Good Tasteอยาง
ยั่งยืน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลตําบลบ้านเพชร 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

10,000 10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําสุขภาพ
ชุมชนและสร้างเครือ
ขายในการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

10,000 10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ
ฆาสัตว์และจําหนายเนื้อ
สัตว์สูมาตรฐานเขียงเนื้อ
สะอาดปลอดภัย

10,000 10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ
ร้านค้าจําหนายอาหารสู
มาตรฐานClean Food 
Good Tasteอยาง
ยั่งยืน

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

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ
สูมาตรฐานตลาดสดนา
ซื้อ

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและสงเสริม
ความรู้และปองกันความ
เสี่ยงจากโรคที่เกิดจาก
การประกอบอาชีพ
พนักงานเก็บขนขยะ

โครงการมหกรรม
อาหารปลอดภัย ร้าน
อาหารสะอาดรสชาติ
อรอย (Clean Food 
Good Taste)

โครงการเยาวชน
สัมพันธ์ เพื่อเฝาระวัง
การทุจริต

โครงการรณรงค์ปองกัน
โรคเอดส์เนื่องในวัน
เอดส์โลก

โครงการรณรงค์ปองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปีใหม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ
สูมาตรฐานตลาดสดนา
ซื้อ

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและสงเสริม
ความรู้และปองกันความ
เสี่ยงจากโรคที่เกิดจาก
การประกอบอาชีพ
พนักงานเก็บขนขยะ

10,000 10,000

โครงการมหกรรม
อาหารปลอดภัย ร้าน
อาหารสะอาดรสชาติ
อรอย (Clean Food 
Good Taste)

100,000 100,000

โครงการเยาวชน
สัมพันธ์ เพื่อเฝาระวัง
การทุจริต

10,000 10,000

โครงการรณรงค์ปองกัน
โรคเอดส์เนื่องในวัน
เอดส์โลก

10,000 10,000

โครงการรณรงค์ปองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปีใหม

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ปองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาล
สงกรานต์

โครงการรักษ์น้ํา รักษ์
ป่า รักษาแผนดิน

10,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ด้อยโอกาส

20,000

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน ทต.บ้านเพชร

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะในระดับ
ครัวเรือน

50,000

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน
โดยกระบวนการจัดเวที
ประชาคมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและเฝา
ระวังการทุจริต

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564  11:13:55 หน้า : 41/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ปองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาล
สงกรานต์

30,000 30,000

โครงการรักษ์น้ํา รักษ์
ป่า รักษาแผนดิน

10,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ด้อยโอกาส

20,000

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน ทต.บ้านเพชร

50,000 50,000

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะในระดับ
ครัวเรือน

50,000

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน
โดยกระบวนการจัดเวที
ประชาคมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและเฝา
ระวังการทุจริต

30,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564  11:13:55 หน้า : 42/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมความรู้
ผู้ประกอบกิจการหรือ
การค้าที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ ตาม พรบ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษา ของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น)

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น) โรงเรียน
อนุบาลฯ (เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาท้อง
ถิ่น)

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564  11:13:55 หน้า : 43/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมความรู้
ผู้ประกอบกิจการหรือ
การค้าที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ ตาม พรบ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535

10,000 10,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

500,000 500,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษา ของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น)

500,640 500,640

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น) โรงเรียน
อนุบาลฯ (เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาท้อง
ถิ่น)

267,800 267,800

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564  11:13:55 หน้า : 44/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
(เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาท้องถิ่น)

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน) โรงเรียน
อนุบาลฯ(เงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาท้อง
ถิ่น)

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564  11:13:55 หน้า : 45/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
(เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาท้องถิ่น)

54,400 54,400

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน) โรงเรียน
อนุบาลฯ(เงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาท้อง
ถิ่น)

226,400 226,400

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564  11:13:55 หน้า : 46/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)
(ศพด.)  (เงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาท้อง
ถิ่น)

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการพัฒนาสถาน
ศึกษาตามแผนปฏิบัติ
การประจําปีของ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการพัฒนาสถาน
ศึกษาตามแผนปฏิบัติ
การประจําปีของศูนย์
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
บ้านเพชร

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564  11:13:55 หน้า : 47/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)
(ศพด.)  (เงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาท้อง
ถิ่น)

36,160 36,160

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการพัฒนาสถาน
ศึกษาตามแผนปฏิบัติ
การประจําปีของ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

205,000 205,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการพัฒนาสถาน
ศึกษาตามแผนปฏิบัติ
การประจําปีของศูนย์
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
บ้านเพชร

316,000 316,000

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564  11:13:55 หน้า : 48/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักใน
การตอต้านการทุจริต 
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

โครงการสร้างภุมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด้กปฐมวัย 
(กิจกรรม "โตไปไมโกง") 
 ในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

โครงการสร้างภุมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด้กปฐมวัย 
(กิจกรรม "โตไปไมโกง") 
 ในศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก
นักเรียนและประชาชน

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

20,000

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564  11:13:55 หน้า : 49/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักใน
การตอต้านการทุจริต 
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

10,000 10,000

โครงการสร้างภุมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด้กปฐมวัย 
(กิจกรรม "โตไปไมโกง") 
 ในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

10,000 10,000

โครงการสร้างภุมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด้กปฐมวัย 
(กิจกรรม "โตไปไมโกง") 
 ในศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

10,000 10,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก
นักเรียนและประชาชน

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

20,000

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564  11:13:55 หน้า : 50/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพคนดีศรีบ้าน
เพชร

20,000

โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพเยาวชน
แกนนํา 4 ดี รู้รักสามัคคี
พัฒนาท้องถิ่น

18,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้การขับเคลื่อนแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เชิงปฏิบัติการสงเสริม
และพัฒนาอาชีพกลุม
สตรี

100,000

โครงการอบรมอาสากู้
ชีพ กู้ภัยทางน้ําเพื่อเป็น
วิทยากรครู ข. สงเสริม
ความปลอดภัยทางน้ํา
แกเด็กเทศบาลตําบล
บ้านเพชร

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 10,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพคนดีศรีบ้าน
เพชร

20,000

โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพเยาวชน
แกนนํา 4 ดี รู้รักสามัคคี
พัฒนาท้องถิ่น

18,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้การขับเคลื่อนแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เชิงปฏิบัติการสงเสริม
และพัฒนาอาชีพกลุม
สตรี

100,000

โครงการอบรมอาสากู้
ชีพ กู้ภัยทางน้ําเพื่อเป็น
วิทยากรครู ข. สงเสริม
ความปลอดภัยทางน้ํา
แกเด็กเทศบาลตําบล
บ้านเพชร

50,000 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 300,000 100,000 500,000 130,000 1,140,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000 40,000 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 80,000 50,000 60,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000

วัสดุกีฬา

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

คาอาหารเสริม (นม)

วัสดุกอสร้าง 100,000

วัสดุดนตรี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 10,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000

คาไฟฟา 100,000

คาบริการไปรษณีย์

คาบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 40,000 80,000 170,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 10,000 110,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000 10,000 100,000 210,000 520,000

วัสดุกีฬา 10,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 150,000 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 10,000 50,000 140,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,301,767 1,301,767

วัสดุกอสร้าง 50,000 5,000 155,000

วัสดุดนตรี 10,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000 20,000 50,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 70,000 200,000 350,000

วัสดุอื่น 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

54,000 200,000 254,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 12,000 35,000 67,000

คาไฟฟา 200,000 350,000 650,000

คาบริการไปรษณีย์ 12,000 20,000 32,000

คาบริการโทรศัพท์ 12,000 10,000 22,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นวาง
ของ/อุปกรณ์สวนตัว
สําหรับเด็กนักเรียน 
(Build in)  ตามแบบ
เทศบาลกําหนด  
จํานวน 8 ห้อง

จัดซื้อครุภัณฑ์โซฟาหนัง
เข้ามุม รับรองแขก ตาม
แบบเทศบาลกําหนด    
จํานวน 1 ชุด

จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทํา
งานผู้บริหาร  รูปแบบ
ตัวแอล (L) พร้อมตู้
ลิ้นชักสําหรับเก็บ
เอกสาร และที่วางถาด
คีย์บอร์ด  และเก้าอี้
สํานักงานผู้บริหาร ฯ  
ตามแบบเทศบาล
กําหนด

จัดซื้อตู้บานเลื่อน
กระจก 4 ฟุต พร้อมขา
รอง

6,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นวาง
ของ/อุปกรณ์สวนตัว
สําหรับเด็กนักเรียน 
(Build in)  ตามแบบ
เทศบาลกําหนด  
จํานวน 8 ห้อง

80,000 80,000

จัดซื้อครุภัณฑ์โซฟาหนัง
เข้ามุม รับรองแขก ตาม
แบบเทศบาลกําหนด    
จํานวน 1 ชุด

16,000 16,000

จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทํา
งานผู้บริหาร  รูปแบบ
ตัวแอล (L) พร้อมตู้
ลิ้นชักสําหรับเก็บ
เอกสาร และที่วางถาด
คีย์บอร์ด  และเก้าอี้
สํานักงานผู้บริหาร ฯ  
ตามแบบเทศบาล
กําหนด

20,000 20,000

จัดซื้อตู้บานเลื่อน
กระจก 4 ฟุต พร้อมขา
รอง

6,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน
เปิด มือจับชนิดบิด ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
จํานวน 2 หลัง

11,000

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี้ตามแบบเทศบาล
กําหนด จํานวน 1 ชุด

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี้ประจําตําแหนงผู้
อํานวยการกองคลัง 
จํานวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน 1  เครื่อง

จัดชุดซื้อโปรแกรม
จัดการสํานักงานที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมาย ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กําหนด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน
เปิด มือจับชนิดบิด ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
จํานวน 2 หลัง

11,000

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี้ตามแบบเทศบาล
กําหนด จํานวน 1 ชุด

5,700 5,700

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี้ประจําตําแหนงผู้
อํานวยการกองคลัง 
จํานวน 1 ชุด

5,700 5,700

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน 1  เครื่อง

22,000 22,000

จัดชุดซื้อโปรแกรม
จัดการสํานักงานที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมาย ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กําหนด

12,000 12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดชุดซื้อโปรแกรม
จัดการสํานักงานที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมาย ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กําหนด 
จํานวน 3 ชุด

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สํา
หรับ รร.อนุบาล
เทศบาล (จอขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว) ตาม
แบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 1 
เครื่อง

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กําหนด 
จํานวน 1 เครื่อง (งาน
แผนที่ภาษี)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดชุดซื้อโปรแกรม
จัดการสํานักงานที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมาย ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กําหนด 
จํานวน 3 ชุด

36,000 36,000

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สํา
หรับ รร.อนุบาล
เทศบาล (จอขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว) ตาม
แบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 1 
เครื่อง

17,000 17,000

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กําหนด 
จํานวน 1 เครื่อง (งาน
แผนที่ภาษี)

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุ ...

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุคอมพิวเตอร์
กําหนด

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน (จอ
ขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว) ตามแบบราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 1 
เครื่อง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุ ...

17,000 17,000

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุคอมพิวเตอร์
กําหนด

17,000 17,000

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน (จอ
ขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว) ตามแบบราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 1 
เครื่อง

17,000 17,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แมขาย 
แบบที่ 1 ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กําหนด ...

จัดซื้อเครื่อง
พิมพ์Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กําหนด 
จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (28 หน้า/นาที) 
ตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 1 
เครื่อง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แมขาย 
แบบที่ 1 ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กําหนด ...

130,000 130,000

จัดซื้อเครื่อง
พิมพ์Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กําหนด 
จํานวน 1 เครื่อง

17,500 17,500

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (28 หน้า/นาที) 
ตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 1 
เครื่อง

8,900 8,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (28 หน้า/นาที) 
ตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 1 
เครื่อง(รร.อนุบาล
เทศบาล)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (28 หน้า/นาที) 
ตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 1 
เครื่อง(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (28 หน้า/นาที) 
ตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 1 
เครื่อง(รร.อนุบาล
เทศบาล)

8,900 8,900

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (28 หน้า/นาที) 
ตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 1 
เครื่อง(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ)

8,900 8,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดําชนิด Network แบบ
ที่ 2 ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กําหนด 
จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 1 KVA ตามแบบ
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 3 
เครื่อง

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800 VA ตาม
แบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 1 
เครื่อง  (สํานักงาน)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดําชนิด Network แบบ
ที่ 2 ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กําหนด 
จํานวน 1 เครื่อง

15,000 15,000

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 1 KVA ตามแบบ
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 3 
เครื่อง

17,400 17,400

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800 VA ตาม
แบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 1 
เครื่อง  (สํานักงาน)

2,500 2,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800 VA ตาม
แบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 4 
เครื่อง

จัดซื้อชุดโปรแกรม
จัดการไวรัส ตามแบบ
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 1 ชุด

จัดซื้อชุดโปรแกรม
จัดการไวรัส ตามแบบ
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 1 ชุด  
(รร.อนบาลเทศบาล)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800 VA ตาม
แบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 4 
เครื่อง

10,000 10,000

จัดซื้อชุดโปรแกรม
จัดการไวรัส ตามแบบ
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 1 ชุด

700 700

จัดซื้อชุดโปรแกรม
จัดการไวรัส ตามแบบ
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 1 ชุด  
(รร.อนบาลเทศบาล)

700 700

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564  11:13:56 หน้า : 70/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อชุดโปรแกรม
จัดการไวรัส ตามแบบ
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 1 ชุด  
(สํานักงาน)

จัดซื้อชุดโปรแกรม
จัดการไวรัส ตามแบบ
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 4 ชุด

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต
บุ๊คแบบสิทธิการใช้งา ...
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อชุดโปรแกรม
จัดการไวรัส ตามแบบ
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 1 ชุด  
(สํานักงาน)

700 700

จัดซื้อชุดโปรแกรม
จัดการไวรัส ตามแบบ
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 4 ชุด

2,800 2,800

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต
บุ๊คแบบสิทธิการใช้งา ...

3,800 3,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต
บุ๊คแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมายตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กําหนด
คอมพิวเตอร์กําหนด 
จํานวน 1 ระบบ   (รร
.อนุบาลเทศบาล)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต
บุ๊คแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมายตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กําหนด
คอมพิวเตอร์กําหนด 
จํานวน 1 ระบบ   (รร
.อนุบาลเทศบาล)

3,800 3,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต
บุ๊คแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมายตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กําหนด
คอมพิวเตอร์กําหนด 
จํานวน 1 ระบบ   
(สํานักงาน)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต
บุ๊คแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมายตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กําหนด
คอมพิวเตอร์กําหนด 
จํานวน 1 ระบบ   
(สํานักงาน)

3,800 3,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต
บุ๊คแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน(OEM) ที่มีลิ
ขสิทธิถูกต้องตาม
กฏหมาย ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กําหนด
จํานวน 4 ระบบ

จัดซื้อตู้สําหรับจัดเก็บ
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์แบบที่ 1

จัดซื้อโปรแกรมจัดการ
สํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูก
ต้องตามกฎหมาย ตาม
แบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 1 
ระบบ (รร.อนุบาล
เทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564  11:13:56 หน้า : 77/90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต
บุ๊คแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน(OEM) ที่มีลิ
ขสิทธิถูกต้องตาม
กฏหมาย ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กําหนด
จํานวน 4 ระบบ

15,200 15,200

จัดซื้อตู้สําหรับจัดเก็บ
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์แบบที่ 1

18,000 18,000

จัดซื้อโปรแกรมจัดการ
สํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูก
ต้องตามกฎหมาย ตาม
แบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 1 
ระบบ (รร.อนุบาล
เทศบาล)

12,000 12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อโปรแกรมจัดการ
สํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูก
ต้องตามกฎหมาย ตาม
แบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 1 
ระบบ (สํานักงาน)

จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง ราคา 
2,800 บาท

จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1

จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที่ 
1
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อโปรแกรมจัดการ
สํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูก
ต้องตามกฎหมาย ตาม
แบบราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 1 
ระบบ (สํานักงาน)

12,000 12,000

จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง ราคา 
2,800 บาท

2,800 2,800

จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1

6,000 6,000

จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที่ 
1

5,400 5,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที่ 
1 ตามแบบราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 1 
เครื่อง

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อแบบหลอคอนกรีต
ทรงเหลี่ยม(เหล็ก)  
จํานวน 3 ลูก

6,300

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

การจัดซื้อครุภัณฑ์
ไมโครโฟนชุดประชุม
ชนิดคอยาวและเครื่อง
ควบคุมกลางชุดประชุม
สําหรับใช้ในห้องประชุม
สภาเทศบาลตําบลบ้าน
เพชร

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที่ 
1 ตามแบบราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กําหนด จํานวน 1 
เครื่อง

5,400 5,400

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อแบบหลอคอนกรีต
ทรงเหลี่ยม(เหล็ก)  
จํานวน 3 ลูก

6,300

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

การจัดซื้อครุภัณฑ์
ไมโครโฟนชุดประชุม
ชนิดคอยาวและเครื่อง
ควบคุมกลางชุดประชุม
สําหรับใช้ในห้องประชุม
สภาเทศบาลตําบลบ้าน
เพชร

370,000 370,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนต์สูง
สุด ไมต่ํากวา 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 
ล้อ แบบธรรมดา ตาม
แบบมาตรฐานครุภัณฑ์
กําหนด จํานวน 1 คัน

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ
กระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบ  
ไม ตากวา 2,400 ซีซี  
หรือกําลังเครื่องยนต์สูง
สุด
ไมตากวา 110 กิโลวัตต์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างขยาย
ผิวจราจรถนนสุขาภิบาล 
11 (ด้านทิศใต้) หมูที่ 1

1,050,000

โครงการกอสร้างถนน
คสล. และวางทอระบาย
น้ําพร้อมบอพักถนน
สุขาภิบาล 7/2 หมูที่ 17

628,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนต์สูง
สุด ไมต่ํากวา 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 
ล้อ แบบธรรมดา ตาม
แบบมาตรฐานครุภัณฑ์
กําหนด จํานวน 1 คัน

854,000 854,000

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ
กระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบ  
ไม ตากวา 2,400 ซีซี  
หรือกําลังเครื่องยนต์สูง
สุด
ไมตากวา 110 กิโลวัตต์

1,000,000 1,000,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างขยาย
ผิวจราจรถนนสุขาภิบาล 
11 (ด้านทิศใต้) หมูที่ 1

1,050,000

โครงการกอสร้างถนน
คสล. และวางทอระบาย
น้ําพร้อมบอพักถนน
สุขาภิบาล 7/2 หมูที่ 17

628,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างรางระ
บายน้ําคสล. รูปตัวยู 
แบบไมมีฝา(ลําเหมือง
เดิมเชื่อบอพักน้ํา หมูที่ 
17)

550,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําถนน
สุขาภิบาล 18/1  หมูที่ 
21

552,000

โครงการกอสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

โครงการกอสร้างเสาธง
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาใช้จายในการซอม
แซมอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านเพชร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างรางระ
บายน้ําคสล. รูปตัวยู 
แบบไมมีฝา(ลําเหมือง
เดิมเชื่อบอพักน้ํา หมูที่ 
17)

550,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําถนน
สุขาภิบาล 18/1  หมูที่ 
21

552,000

โครงการกอสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

200,000 200,000

โครงการกอสร้างเสาธง
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

99,360 99,360

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาใช้จายในการซอม
แซมอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านเพชร

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมโรงยิมในสวน
สาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ หมูที่ 21

200,000

โครงการปรับปรุงถนน
คสล. ถนนสุขาภิบาล 
13/1   หมูที่ 1

424,000

โครงการปรับปรุงพื้นที่
ภายใน ตลาดสดชั่ว
คราว หมูที่ 21

316,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
อําเภอบําเหน็จณรงค์

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมโรงยิมในสวน
สาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ หมูที่ 21

200,000

โครงการปรับปรุงถนน
คสล. ถนนสุขาภิบาล 
13/1   หมูที่ 1

424,000

โครงการปรับปรุงพื้นที่
ภายใน ตลาดสดชั่ว
คราว หมูที่ 21

316,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
อําเภอบําเหน็จณรงค์

30,000 30,000

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

100,000 100,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการชวยเหลือผู้
ประสบภัยและให้การ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้
ด้อยโอกาสในชุมชน

150,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุน
อาหาร กลางวันให้แก
โรงเรียนภายในเขต
เทศบาล 100 %

เงินอุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนบ้านเพชร (วันครู 
๒๕๐๐) โครงการวง
ดุริยางค์เพื่อชุมชน

รวม 14,128,213 346,000 60,000 2,102,000 1,165,000 210,000 5,019,640 2,447,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการชวยเหลือผู้
ประสบภัยและให้การ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้
ด้อยโอกาสในชุมชน

150,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุน
อาหาร กลางวันให้แก
โรงเรียนภายในเขต
เทศบาล 100 %

2,247,000 2,247,000

เงินอุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนบ้านเพชร (วันครู 
๒๕๐๐) โครงการวง
ดุริยางค์เพื่อชุมชน

50,000 50,000

รวม 5,619,180 11,750,707 4,293,380 17,858,580 65,000,000
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