
 
 

 

 

 

 

 

 

เทศบัญญัติ 
เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
 

ของ 

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

 



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง
อําเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง
อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 187,692.28 395,000.00 695,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

275,178.54 254,400.00 254,700.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 108,566.36 200,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4,200.00 93,000.00 93,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 575,637.18 942,400.00 1,242,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,488,382.41 17,057,000.00 17,348,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17,488,382.41 17,057,000.00 17,348,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 18,019,567.50 25,500,000.00 24,909,300.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

18,019,567.50 25,500,000.00 24,909,300.00

รวม 36,083,587.09 43,499,400.00 43,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง
อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 11,539,541.33 13,675,968.00 13,231,486.00

งบบุคลากร 8,803,480.71 12,322,880.00 12,870,100.00

งบดําเนินงาน 6,893,138.52 10,470,152.00 10,606,314.00

งบลงทุน 233,600.00 4,372,100.00 4,712,900.00

งบเงินอุดหนุน 1,925,455.40 2,658,300.00 2,079,200.00

รวมจายจากงบประมาณ 29,395,215.96 43,499,400.00 43,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

อําเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง
อําเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,724,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,597,940

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,563,034

แผนงานสาธารณสุข 2,179,840

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 118,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,027,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,210,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,754,860

แผนงานการเกษตร 63,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 13,231,486

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 43,500,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 13,231,486 13,231,486
    งบกลาง 13,231,486 13,231,486

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,222,160 210,840 1,839,050 271,490 7,543,540
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,370 0 0 0 2,624,370

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,597,790 210,840 1,839,050 271,490 4,919,170

งบดําเนินงาน 2,488,000 50,000 456,000 10,000 3,004,000
    คาตอบแทน 80,000 10,000 60,000 10,000 160,000

    คาใช้สอย 1,453,000 40,000 306,000 0 1,799,000

    คาวัสดุ 440,000 0 70,000 0 510,000

    คาสาธารณูปโภค 515,000 0 20,000 0 535,000

งบลงทุน 126,000 0 36,300 0 162,300
    คาครุภัณฑ์ 126,000 0 36,300 0 162,300

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

รวม 7,851,160 260,840 2,331,350 281,490 10,724,840

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 668,640 0 0 668,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 668,640 0 0 668,640

งบดําเนินงาน 373,000 440,000 20,000 833,000
    คาตอบแทน 35,000 0 0 35,000

    คาใช้สอย 338,000 220,000 0 558,000

    คาวัสดุ 0 220,000 20,000 240,000

งบลงทุน 0 96,300 0 96,300
    คาครุภัณฑ์ 0 96,300 0 96,300

รวม 1,041,640 536,300 20,000 1,597,940

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,193,040 1,305,480 0 2,498,520
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,193,040 1,305,480 0 2,498,520

งบดําเนินงาน 321,000 1,918,314 0 2,239,314
    คาตอบแทน 30,000 10,000 0 40,000

    คาใช้สอย 246,000 1,020,425 0 1,266,425

    คาวัสดุ 45,000 887,889 0 932,889

งบลงทุน 0 29,000 0 29,000
    คาครุภัณฑ์ 0 29,000 0 29,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,755,200 41,000 1,796,200
    เงินอุดหนุน 0 1,755,200 41,000 1,796,200

รวม 1,514,040 5,007,994 41,000 6,563,034

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 285,840 0 285,840
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 285,840 0 285,840

งบดําเนินงาน 272,000 302,000 574,000
    คาตอบแทน 30,000 0 30,000

    คาใช้สอย 242,000 252,000 494,000

    คาวัสดุ 0 50,000 50,000

งบลงทุน 0 1,120,000 1,120,000
    คาครุภัณฑ์ 0 1,120,000 1,120,000

งบเงินอุดหนุน 0 200,000 200,000
    เงินอุดหนุน 0 200,000 200,000

รวม 557,840 1,622,000 2,179,840

หน้า : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 90,000 90,000
    คาใช้สอย 90,000 90,000

งบเงินอุดหนุน 28,000 28,000
    เงินอุดหนุน 28,000 28,000

รวม 118,000 118,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 144,000 144,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 144,000 144,000

งบดําเนินงาน 883,000 883,000
    คาใช้สอย 663,000 663,000

    คาวัสดุ 220,000 220,000

รวม 1,027,000 1,027,000

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000
    คาใช้สอย 30,000 30,000

รวม 30,000 30,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 223,000 592,000 355,000 1,170,000
    คาใช้สอย 217,000 592,000 340,000 1,149,000

    คาสาธารณูปโภค 6,000 0 0 6,000

    คาวัสดุ 0 0 15,000 15,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 40,000 40,000
    เงินอุดหนุน 0 0 40,000 40,000

รวม 223,000 592,000 395,000 1,210,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,729,560 0 1,729,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,729,560 0 1,729,560

งบดําเนินงาน 1,720,000 0 1,720,000
    คาตอบแทน 265,000 0 265,000

    คาใช้สอย 1,005,000 0 1,005,000

    คาวัสดุ 450,000 0 450,000

งบลงทุน 7,500 3,297,800 3,305,300
    คาครุภัณฑ์ 7,500 0 7,500

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 3,297,800 3,297,800

รวม 3,457,060 3,297,800 6,754,860

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 63,000 63,000
    คาใช้สอย 30,000 30,000

    คาวัสดุ 33,000 33,000

รวม 63,000 63,000

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,724,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,597,940

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,563,034

แผนงานสาธารณสุข 2,179,840

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 118,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,027,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,210,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,754,860

แผนงานการเกษตร 63,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 13,231,486

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 43,500,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดอางทอง

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 43,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 43,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง
อําเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลเพชรเมืองทองปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลเพชรเมืองทองมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

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

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

(นายกชเดชา  กลุมไหม)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลเพชรเมืองทอง

เห็นชอบ

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

(นายสุรพล  หมายเจริญ)

ตําแหนง นายอําเภอแสวงหา ปฏิบัติราชการแทน ผู้วา
ราชการจังหวัดอางทอง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง
อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีบํารุงทองที่ 36.10 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 19,484.61 46,361.61 200,000.00 150.00 % 500,000.00
     ภาษีป้าย 66,797.40 74,680.67 90,000.00 0.00 % 90,000.00
     อากรการฆาสัตว์ 93,150.00 66,650.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 179,468.11 187,692.28 395,000.00 695,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 931.20 873.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 216,820.00 221,610.00 230,000.00 0.00 % 230,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,110.00 1,140.00 1,200.00 25.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 1,100.00 700.00 1,800.00 0.00 % 1,800.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 5,998.78 46,694.54 5,000.00 0.00 % 5,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาปรับการผิดสัญญา 100.00 2,061.00 2,200.00 0.00 % 2,200.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

3,600.00 1,600.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 1,600.00 0.00 % 1,600.00
     รายไดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 230,659.98 275,178.54 254,400.00 254,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 169,166.86 108,566.36 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 169,166.86 108,566.36 200,000.00 200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 53,000.00 4,200.00 93,000.00 0.00 % 93,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 53,000.00 4,200.00 93,000.00 93,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 468,676.23 443,629.51 480,000.00 0.00 % 480,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,273,851.37 9,350,830.41 8,630,000.00 3.13 % 8,900,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,303,627.58 2,462,195.02 2,480,000.00 0.81 % 2,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 110,108.72 80,492.24 130,000.00 0.00 % 130,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,208,616.58 4,287,369.73 4,500,000.00 0.00 % 4,500,000.00
     คาภาคหลวงแร 37,648.05 39,703.53 39,000.00 2.56 % 40,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 37,384.01 23,731.97 38,000.00 0.00 % 38,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

741,499.00 800,430.00 760,000.00 0.00 % 760,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,181,411.54 17,488,382.41 17,057,000.00 17,348,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 17,266,383.00 18,019,567.50 25,500,000.00 -2.32 % 24,909,300.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 17,266,383.00 18,019,567.50 25,500,000.00 24,909,300.00
รวมทุกหมวด 34,080,089.49 36,083,587.09 43,499,400.00 43,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 43,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 695,000 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการจาก
สถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบประมาณ พ.ศ
.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ภาษีป้าย จํานวน 90,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการจาก
สถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบประมาณ พ.ศ
.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

อากรการฆาสัตว์ จํานวน 100,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 254,700 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการจาก
สถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบประมาณ พ.ศ
.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 100 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการจาก
สถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบประมาณ พ.ศ
.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
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คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 230,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการจาก
สถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบประมาณ พ.ศ
.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการจาก
สถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบประมาณ พ.ศ
.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการจาก
สถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบประมาณ พ.ศ
.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,800 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการจาก
สถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบประมาณ พ.ศ
.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการจาก
สถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบประมาณ พ.ศ
.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการจาก
สถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบประมาณ พ.ศ
.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
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คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 2,200 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการจาก
สถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบประมาณ พ.ศ
.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการจาก
สถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบประมาณ พ.ศ
.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการจาก
สถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบประมาณ พ.ศ
.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการจาก
สถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบประมาณ พ.ศ
.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,600 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการจาก
สถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบประมาณ พ.ศ
.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการจาก
สถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบประมาณ พ.ศ
.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 93,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 93,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการจาก
สถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบประมาณ พ.ศ
.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,348,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 480,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการจาก
สถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบประมาณ พ.ศ
.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,900,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,500,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 130,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการจาก
สถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบประมาณ พ.ศ
.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,500,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการจาก
สถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบประมาณ พ.ศ
.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คาภาคหลวงแร จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 38,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการจาก
สถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบประมาณ พ.ศ
.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 760,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการจาก
สถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบประมาณ พ.ศ
.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 24,909,300 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 24,909,300 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณการจาก
สถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบประมาณ พ.ศ
.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 61,400 39,045 78,000 0 % 78,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,880 2,880 7,000 0 % 7,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,861,000 8,125,500 9,367,600 1.14 % 9,474,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,969,600 2,013,600 2,544,000 -7.55 % 2,352,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 94,000 89,500 100,000 8 % 108,000

เงินสํารองจาย 979,549 615,803.5 921,307 -41.63 % 537,721

รายจายตามข้อผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 29,494.89 30,198.33 28,079 2.73 % 28,845

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

120,000 90,000 90,000 0 % 90,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 539,982 2.95 % 555,920

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง
อําเภอแสวงหา    จังหวัดอางทอง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

356,343 533,014.5 0 0 % 0

รวมงบกลาง 11,474,266.89 11,539,541.33 13,675,968 13,231,486
รวมงบกลาง 11,474,266.89 11,539,541.33 13,675,968 13,231,486
รวมงบกลาง 11,474,266.89 11,539,541.33 13,675,968 13,231,486

รวมแผนงานงบกลาง 11,474,266.89 11,539,541.33 13,675,968 13,231,486
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

695,520 552,801 0 0 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 695,520 -0.04 % 695,250

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 94,516 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 94,516 120,000 0 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

198,720 149,040 198,720 0 % 198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,374,480 1,155,148.71 1,490,400 0 % 1,490,400

คาตอบแทนอื่น 0 5,376 4,060 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,508,720 2,051,397.71 2,628,700 2,624,370
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,706,460 1,367,568 1,482,520 28.69 % 1,907,790

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

5,220 0 0 100 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,452 210,000 -40 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 324,000 432,000 0 % 432,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,281,680 1,770,020 2,172,520 2,597,790
รวมงบบุคลากร 4,790,400 3,821,417.71 4,801,220 5,222,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

7,800 0 120,000 -58.33 % 50,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 5,940 68.35 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 57,100 0 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 64,900 0 155,940 80,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 382,230.26 435,624.16 660,000 0 % 660,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 106,759 13,830 143,000 0 % 143,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินการตามนโยบาย
อําเภอ,จังหวัด,กรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, และรัฐบาล

0 18,800 100,000 0 % 100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 145,111 48,648 225,915 -55.74 % 100,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลกรณีครบวาระ แทนตําแหนงที่
วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่ง
ให้มีการเลือกตั้งฯ

0 522,773 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายในการอบรมให้ความรู้ตามหลักธร
รมาภิบาล

9,950 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว  

39,450 8,400 35,510 -100 % 0

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐

0 0 0 100 % 100,000

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง

2,300 7,000 20,000 -100 % 0

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

0 2,000 8,575 -100 % 0

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบล
เพชรเมืองทอง

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เทศบาล

0 0 0 100 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เทศบาล

196,470 0 0 0 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

19,590 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักธรรมาภิ
บาล

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักธรรมาภิ
บาล

0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 78,872.25 55,576.7 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 980,732.51 1,112,651.86 1,423,000 1,453,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 66,553 83,925 100,000 -30 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 29,060 28,865 40,000 250 % 140,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,323 13,187 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 1,230 10,598 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 22,045.17 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 64,300 63,420 300,000 -66.67 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,700 11,250 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,810 2,700 50,000 -60 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 191,976 235,990.17 600,000 440,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 419,772.58 382,889.56 424,000 -5.66 % 400,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,331.08 1,589.3 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 9,000 -44.44 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 93,257.6 93,257.6 90,000 0 % 90,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 514,361.26 477,736.46 543,000 515,000
รวมงบดําเนินงาน 1,751,969.77 1,826,378.49 2,721,940 2,488,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 0 0 46,100 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู

0 0 0 100 % 45,500

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู

0 0 0 100 % 24,900

จัดซื้อเก้าอี้ขนาดกลาง ขาเหล็กชุบโคเมี่ยม
จํานวน 2 ตัวๆละ 3,000 บาท

0 6,000 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้บุนวมขาเหล็กชุบโคเมี่ยม 
จํานวน 100 ตัวๆละ 550 บาท

0 54,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อชุดโซฟารับแขก พร้อมโต๊ะกลาง
จํานวน 2 ชุดๆละ 25,000 บาท

0 50,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะชุดงานพิธีสําหรับประธานในพิธี 
จํานวน 1 ชุด

0 10,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานไม้ ขนาด 120 ซม. จํานวน 
2 ตัวๆละ 4,000 บาท

0 7,600 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 0 0 0 100 % 4,100

แทนบรรยาย (โพเดียม เดินเส้นขอบโลหะสี
ทองเหลือง)

0 0 0 100 % 13,000

แทนบรรยาย (โพเดียมไม้) 0 0 0 100 % 7,000

พัดลมตัวใหญ ขนาด 30 นิ้ว 0 0 0 100 % 24,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
งานสํานักงาน

51,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับสํานักงาน

0 0 17,000 -100 % 0

คาจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

1,400 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 8 เครื่องๆละ
2,500 บาท

0 20,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 52,400 148,100 63,100 126,000
รวมงบลงทุน 52,400 148,100 63,100 126,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีอําเภอแสวงหา 13,700 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมการ
ชวยเหลือประชาชนอําเภอแสวงหา

19,350 0 0 0 % 0

อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีอําเภอแสวงหา 0 6,125 15,000 0 % 15,000

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมการ
ชวยเหลือประชาชนอําเภอแสวงหา

0 15,116.25 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 33,050 21,241.25 15,000 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 33,050 21,241.25 15,000 15,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,627,819.77 5,817,137.45 7,601,260 7,851,160
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 218,400 -3.46 % 210,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 218,400 210,840
รวมงบบุคลากร 0 0 218,400 210,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้าน 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้าน 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 40,000 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 50,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 268,400 260,840

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,287,600 1,193,586 1,627,080 1.84 % 1,657,050

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 20,000 0 % 20,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 31,354 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 3,483 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,449,600 1,270,423 1,809,080 1,839,050
รวมงบบุคลากร 1,449,600 1,270,423 1,809,080 1,839,050

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 110,000 -81.82 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 13,370 6,700 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 13,370 6,700 150,000 60,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 96,540 111,865 206,000 0 % 206,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 53,596 32,688 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 29,328 2,290 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 179,464 146,843 306,000 306,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 32,012.3 34,441.9 50,000 -20 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 6,000 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,185 10,968 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 77,197.3 45,409.9 90,000 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 6,887 8,705 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,887 8,705 30,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 276,918.3 207,657.9 576,000 456,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 0 0 46,100 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน ขนาด  26,000 บีทียู

0 0 0 100 % 36,300

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน 34,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 4 ตัวๆละ 4,000 
บาท

0 16,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 5 เครื่องๆละ
2,500 บาท

0 12,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 34,000 28,500 46,100 36,300
รวมงบลงทุน 34,000 28,500 46,100 36,300

รวมงานบริหารงานคลัง 1,760,518.3 1,506,580.9 2,431,180 2,331,350
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 211,320 28.47 % 271,490

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 211,320 271,490
รวมงบบุคลากร 0 0 211,320 271,490

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 10,000 10,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 221,320 281,490
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,388,338.07 7,323,718.35 10,522,160 10,724,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 163,560 173,280 188,640 0 % 188,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000 432,000 432,000 0 % 432,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 48,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 643,560 653,280 668,640 668,640
รวมงบบุคลากร 643,560 653,280 668,640 668,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

2,000 5,600 77,000 -54.55 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 2,000 5,600 77,000 35,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 266,842.81 282,708.17 308,000 0 % 308,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 266,842.81 282,708.17 338,000 338,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,500 20,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุจราจร 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 5,500 20,000 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 274,342.81 308,308.17 435,000 373,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) 0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 500,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 500,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 917,902.81 961,588.17 1,603,640 1,041,640
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ

8,950 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ

0 12,240 40,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ (ปีใหม,สงกรานต์)

0 0 0 100 % 40,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

0 113,450 150,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติภารกิจ
ตามอํานาจหน้าที่
ของ อปพร. เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติภารกิจ
ตามอํานาจหน้าที่ของ อปพร.เทศบาลตําบล
เพชรเมืองทอง

0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 16,310.85 45,106.78 90,000 -44.44 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 25,260.85 170,796.78 330,000 220,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 12,200 40,800 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 43,080 41,640 50,000 0 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 17,550 27,610 50,000 0 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุอื่น 19,500 18,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 92,330 128,050 220,000 220,000
รวมงบดําเนินงาน 117,590.85 298,846.78 550,000 440,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา แบบทอสูบน้ําพญานาค 0 0 0 100 % 96,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 96,300
รวมงบลงทุน 0 0 0 96,300

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 117,590.85 298,846.78 550,000 536,300
งานจราจร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานจราจร 0 0 0 20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,035,493.66 1,260,434.95 2,153,640 1,597,940
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 359,400 389,400 734,800 37.87 % 1,013,040

เงินประจําตําแหนง 0 0 60,000 0 % 60,000

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

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 479,400 509,400 914,800 1,193,040
รวมงบบุคลากร 479,400 509,400 914,800 1,193,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 44,000 -54.55 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 6,900 44.93 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 50,900 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่่งบริการ 96,000 96,000 164,000 -10.98 % 146,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 3,300 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 31,222 0 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 3,590 45,000 -11.11 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 130,522 99,590 269,000 246,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,068 658 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 623 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,600 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,750 1,160 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 16,041 1,818 40,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 146,563 101,408 359,900 321,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 625,963 610,808 1,274,700 1,514,040
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 833,820 893,340 1,123,560 6.47 % 1,196,280

เงินประจําตําแหนง 42,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินวิทยฐานะ 0 80,500 109,200 0 % 109,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 875,820 973,840 1,232,760 1,305,480
รวมงบบุคลากร 875,820 973,840 1,232,760 1,305,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

3,100 0 83,100 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,400 3,400 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 6,500 3,400 93,100 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 308,000

คาจ้างเหมาครูผู้ชวยผู้ดูแลเด็ก 288,000 288,000 288,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 2,400 0 20,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 960 10,000 0 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว)

105,400 46,400 102,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการจัดงานวันสําเร็จการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,600 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)

0 64,380 67,800 -100 % 0

คาใช้จายในการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก(ศพด.)

58,760 0 0 0 % 0

โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

0 18,630 30,000 -100 % 0

โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

0 0 0 100 % 30,000

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถาน
ที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เพชรเมืองทอง

0 0 0 100 % 40,000

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถาน
ที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เพชรเมืองทอง

36,610 38,400 40,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 502,425
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จัดงานวันสําเร็จการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

0 0 0 100 % 30,000

อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเพชรเมืองทอง

303,800 218,240 308,700 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,500 12,090 40,000 150 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 809,070 687,100 936,500 1,020,425
ค่าวัสดุ

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

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,444 0 851,652 -3.38 % 822,889

คาอาหารเสริม (นม) 594,579.04 670,437.12 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุสนาม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 610,023.04 670,437.12 871,652 887,889
รวมงบดําเนินงาน 1,425,593.04 1,360,937.12 1,901,252 1,918,314

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารเด็ก 0 0 0 100 % 22,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ปัมน้ําอัตโนมัติ กําลังไฟ 200 วัตต์ 0 0 0 100 % 7,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 29,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 29,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ตาม
โครงการจัดหาครูสาขาวิชาที่โรงเรียนขาด
แคลน

84,000 84,000 84,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดทองเลื่อนโครงการ
จ้างครูปฐมวัย

80,150 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดทองเลื่อนตาม
โครงการจ้างครูปฐมวัย

0 84,000 84,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านเพชรตาม
โครงการจ้างบุคคลากรวิชาภาษาอังกฤษ

96,000 96,000 96,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนพวง
ทองอุปถัมภ์

333,950 294,640 462,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทอง
เลื่อน

426,560 460,280 562,800 -100 % 0
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เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบ้าน
เพชร

464,000 476,000 546,000 -100 % 0

สนับสนุนการจัดหาครูปฐมวัย โรงเรียนวัด
ทองเลื่อน

0 0 0 100 % 84,000

สนับสนุนการจัดหาครูสาขาวิชาที่โรงเรียน
พวงทองอุปถัมภ์ขาดแคลน

0 0 0 100 % 84,000

สนับสนุนการจัดหาบุคลากรวิชาภาษา
อังกฤษโรงเรียนวัดบ้านเพชร

0 0 0 100 % 96,000

สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์

0 0 0 100 % 369,600

สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดทองเลื่อน

0 0 0 100 % 584,000

สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดบ้านเพชร

0 0 0 100 % 537,600

รวมเงินอุดหนุน 1,484,660 1,494,920 1,834,800 1,755,200
รวมงบเงินอุดหนุน 1,484,660 1,494,920 1,834,800 1,755,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,786,073.04 3,829,697.12 4,968,812 5,007,994
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานระดับมัธยมศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 50,000 80,000 70,500 -100 % 0

สนับสนุนโครงการวาดภาพระบายสีรณรงค์
ตอต้านยาเสพติดโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม

0 0 0 100 % 18,000

สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ศิลปะการแสดง
พื้นบ้าน โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม

0 0 0 100 % 23,000

รวมเงินอุดหนุน 50,000 80,000 70,500 41,000
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 80,000 70,500 41,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 50,000 80,000 70,500 41,000
รวมแผนงานการศึกษา 4,462,036.04 4,520,505.12 6,314,012 6,563,034

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 232,680 254,040 272,040 5.07 % 285,840
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 7,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 232,680 254,040 279,040 285,840
รวมงบบุคลากร 232,680 254,040 279,040 285,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 73,000 -58.9 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 73,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 242,000

คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป 0 0 77,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาทั่วไป 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 127,000 242,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 200,000 272,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 232,680 254,040 479,040 557,840
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 6,000 6,600 12,000 0 % 12,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

39,990 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

0 0 0 100 % 40,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

0 24,700 40,000 -100 % 0

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ 0 48,850 50,000 -100 % 0
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 49,490 0 50,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 100 % 70,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

0 66,700 70,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

62,900 0 0 0 % 0
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รวมค่าใช้สอย 158,380 146,850 262,000 252,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000 49,600 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 50,000 49,600 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 208,380 196,450 312,000 302,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 0 0 0 100 % 1,120,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 1,120,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 1,120,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 200,000 0 % 200,000
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

180,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 180,000 0 200,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 180,000 0 200,000 200,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 388,380 196,450 512,000 1,622,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 621,060 450,490 991,040 2,179,840

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล

0 0 0 100 % 50,000

โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 0 0 0 100 % 20,000

โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการสงเสริมศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กใน
เขตเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กใน
เขตเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 90,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 90,000 90,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการรวมการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 20,000 0 % 20,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
อางทอง

0 0 8,000 0 % 8,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 28,000 28,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 28,000 28,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 118,000 118,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 118,000 118,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 956,700 1,039,080 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 36,000 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 4,000 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,038,700 1,081,080 0 0
รวมงบบุคลากร 1,038,700 1,081,080 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

300,900 249,600 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,670 8,670 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 309,570 258,270 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 548,370.43 578,400 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 4/10/2565  11:10 หน้า : 33/60



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ 25,900 800 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,310 14,649.69 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 577,580.43 593,849.69 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,728 6,386 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,250 8,025 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 20,978 14,411 0 0
รวมงบดําเนินงาน 908,128.43 866,530.69 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 23,000 บาท

0 22,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับ
งาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่องๆละ 22,000 
บาท

0 21,600 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) ราคา 7,500 บาท

0 7,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่องๆละ
2,500 บาท

0 5,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 57,000 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

97,500 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 97,500 0 0 0
รวมงบลงทุน 97,500 57,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,044,328.43 2,004,610.69 0 0
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งานไฟฟ้าและประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 0 0 % 0

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

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

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 192,000 192,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 192,000 192,000 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 279,500 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 15,667 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 68,496.6 117,624.94 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 168,496.6 412,791.94 0 0
รวมงบดําเนินงาน 360,496.6 604,791.94 0 0

งบลงทุน
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 7 ตําบล
แสวงหา
จุดดําเนินการจากถนน ค.ส.ล.เดิม ถึงบ้าน
นางวรารัตน์ โพธิ์วิจิตร

47,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 7
จุดดําเนินการ จากบ้านนายเหรียญ รอด
จรูญ
ถึงบ้านนางประจวบ แก้วประเสริฐ

187,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดิน หมูที่ 12
จุดดําเนินการ จากบ้านนางสาววรรณา คุ้ม
สิน
ถึงบ้านนายยงยุทธ บุปผา

45,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างบานประตูเปิด-ปิดน้ํา หมู
ที่ 11
จุดดําเนินการ 1. บริเวณหลังบ้านนางทวี 
บุญชู 2 จุด
                  2. บริเวณนานายสมหมาย 
นุมทอง 1 จุด

119,000 0 0 0 % 0
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โครงการขยายถนนโดยการวางทอ ค.ส.ล. 
หมูที่ 13
จุดดําเนินการ ทางเข้าหมูบ้าน (บ้านนายนพ
พร เจริญอิน)

21,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายทอเมนประปา หมูที่ 6 ตําบล
แสวงหา
จุดดําเนินการจากบ้านนายจอม หลั่งศรี 
ถึงบ้านนายจํารัส น้ําทอง

33,500 0 0 0 % 0

โครงการขยายทอเมนประปา หมูที่ 6
จุดดําเนินการ จากประปาหมูบ้าน ถึงบ้าน
นางบุญชู แย้มเทศ

39,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมถนนดินและลงหินคลุก หมูที่ 
7 ตําบลแสวงหา
จุดดําเนินการ จากถนน ค.ส.ล.เดิม ถึงบ้าน
นางวรรณี เชื้อขจร

65,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 556,500 0 0 0
รวมงบลงทุน 556,500 0 0 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ 
(สายดับ) 
พร้อมโคมกิ่งหมู 14 จากบ้านนางสมทรง 
พึ่งทรัพย์ 
ถึงบ้านนายวิก คงแสง

0 267,325.83 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําพร้อมกิ่งโคม 
หมูที่ 13
จุดดําเนินการ จากบ้านนางเอมวิกา เชื้อ
แดง ถึงบ้าน
นางประยูร เชื้อนิล

151,751.4 0 0 0 % 0

โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา พร้อมกิ่ง
โคม หมูที่ 12
จากบ้านนายทองคํา ภูระหงษ์ - บ้านนาง
สวาท ผองพึ่ง

0 49,480.92 0 0 % 0

โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 12
 จากเสาไฟเดิม 
ถึงทางเข้าบ้านนายจํารูญ  รอดจรูญ 

0 12,487.4 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 10 
จากโรงงานวุ้นเส้น ถึงบ้านนายสนั่น  
นิ่มนวล

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการขอขยายไฟฟ้าแรงต่ํา เขตหมูที่ 1 
สีบัวทอง ถึงบ้านนางรชตศร ศรีกวีรักษ์ หมู
ที่ 11

0 0 170,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 151,751.4 329,294.15 470,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 151,751.4 329,294.15 470,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,188,748 1,054,086.09 470,000 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 24,000 50 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 120,000 132,000 144,000
รวมงบบุคลากร 120,000 120,000 132,000 144,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 9,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 9,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 472,401 485,817.8 558,000 0 % 558,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการขยะต้นทาง 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดการขยะในครัวเรือนอยางยั่งยืน 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการธนาคารขยะ 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการธนาคารขยะเทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน  
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 64,630 23,746.63 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 537,031 509,564.43 693,000 663,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,000 0 19,000 5.26 % 20,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 43,900 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 87,510 95,080 121,000 -0.83 % 120,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 19,987 29,985 21,000 42.86 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 170,397 125,065 211,000 220,000
รวมงบดําเนินงาน 707,428 634,629.43 913,000 883,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 827,428 754,629.43 1,045,000 1,027,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,060,504.43 3,813,326.21 1,515,000 1,027,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
และฝึกอาชีพของชุมชน

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
และฝึกอาชีพของชุมชน

0 0 30,000 -100 % 0

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

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 30,000 30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 30,000 30,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 192,000 192,000 192,000 0 % 192,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 3,500 35,000 -28.57 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 192,000 195,500 227,000 217,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 6,000 0 % 6,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 6,000 6,000
รวมงบดําเนินงาน 192,000 195,500 233,000 223,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

192,000 195,500 233,000 223,000

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 192,000 192,000 192,000 0 % 192,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด

0 0 0 100 % 250,000

โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 100,000 0 0 0 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติเทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง

0 0 0 100 % 100,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนกีฬา 22,650 0 50,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนกีฬาเทศบาล
ตําบลเพชรเมืองทอง

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 314,650 192,000 342,000 592,000
รวมงบดําเนินงาน 314,650 192,000 342,000 592,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 314,650 192,000 342,000 592,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

การจัดพิธีการทางศาสนาตางๆ 0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในพิธีการศาสนาตางๆ 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 2,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา 10,000 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา 0 0 0 100 % 20,000

โครงการประเพณีลอยกระทง 99,200 99,700 20,000 -100 % 0

โครงการวันรําลึกสดุดีวีรชนคนแสวงหา 0 0 0 100 % 150,000

โครงการวันรําลึกสดุดีวีรชนคนแสวงหา 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการวันรําลึกสดุดีวีรชนแสวงหา 149,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 258,200 99,700 212,000 340,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 5,000 0 % 5,000
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วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 258,200 99,700 222,000 355,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องตัดวัชพืช (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) 0 0 9,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 9,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 9,500 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวและกระตุ้น
เศรษฐกิจ

0 0 40,000 -100 % 0

สนับสนุนที่วาการอําเภอแสวงหา เพื่อจาย
เป็นเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการทอง
เที่ยวของอําเภอแสวงหา

0 0 0 100 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 40,000 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 40,000 40,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 258,200 99,700 271,500 395,000
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รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 764,850 487,200 846,500 1,210,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 1,086,680 31.55 % 1,429,560

เงินประจําตําแหนง 0 0 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 108,000 100 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 12,000 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,266,680 1,729,560
รวมงบบุคลากร 0 0 1,266,680 1,729,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 520,000 -57.69 % 220,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 10,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 535,000 265,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 1,120,000 -17.86 % 920,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้เขตทางหลวง 0 0 2,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการวางแผนและปรับปรุงผัง
เมือง

0 0 0 100 % 25,000

คาใช้จายตามโครงการวางและปรับปรุงผัง
เมืองรวมชุมชน

0 0 25,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการรังวัดที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

0 0 10,000 -100 % 0

คาเดินทางไปราชการ 0 0 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,217,000 1,005,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 25,000 0 % 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 250,000 -32 % 170,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 150,000 0 % 150,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 18,000 11.11 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 498,000 450,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 2,250,000 1,720,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 7,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 7,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 3,516,680 3,457,060
งานก่อสร้าง
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

 โครงการกอสร้าง คสล. ม.12  จากถนน 
คสล. ถึงบ้านนายประเสริฐ ชางสูงสง 0 0 122,000 -100 % 0

 โครงการกอสร้างถนนคสล. หมูที่ 9  จาก
ซอยบ้านนายชวิก ชานุช  ตลอดเส้น 0 0 186,000 -100 % 0

 โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 12 จากบ้านนายวิก เชื้อมั่ง ถึงบ้าน
นายหมด เชื้อมั่ง

0 0 94,000 -100 % 0

 โครงการขยายเขตประปาหมูบ้าน หมูที่ 10
 จากบ้านนางลําพึง แชมทอง ถึง บ้านนาย
บุญลือ  หอมเย็น

0 0 48,000 -100 % 0

 โครงการลงหินคลุก หมูที่ 11  ถนนคลอง
น้ําทิ้งแถบขวา 0 0 87,400 -100 % 0

 โครงการวางทอ คสล. หมูที่ 13 จํานวน 3 
จุด 0 0 93,000 -100 % 0
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 โครงการปรับปรุงผิวจราจร (ลาดยาง) ทับ 
คสล.เดิม หมูที่ 8 จากสะพานปูนถึง
บ้านบริเวณบ้านนายมงคล เกิดดี   

0 0 162,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ม. 12  จาก
บ้านนายปัญญา ราตรี ถึงบ้านนางบังอร 
มหาดไทย

0 0 42,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 11 จาก
หลังโรงอาหาร ร.ร.วัดทองเลื่อนถึงที่นานาย
ประยงค์ ชูอินทร์

0 0 0 100 % 37,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ 10 (เส้นโรงงานวุ้นเส้น) 0 0 420,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนนคสล.เดิม ถึงบ้านนายสุชิน บุญลา 
หมูที่ 13 ตําบลแสวงหา

0 0 0 100 % 169,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จุดดําเนินการ จาก คสล.เดิมหน้าบ้านนาย
ชาญ มีทอง ถึงบ้านนางสุชิน เพียรใจธรรม 
หมูที่ 10 ตําบลแสวงหา

0 0 0 100 % 30,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จุดดําเนินการ จากถนนคสล.เดิม อูชางจุก
ไดนาโม ถึงร้านขายอาหารสัตว์ หมูที่ 4 
ตําบลแสวงหา

0 0 0 100 % 134,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสุรี  สายสวางศรี  หมูที่ 10 0 0 66,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากถนนคสล.บ้านนางสาวนิชาภัทร มีศิลป์ 
ถึงบ้านนางสาวทวี พงษ์พยัคฆ์ หมูที่ 13 
ตําบลแสวงหา

0 0 0 100 % 60,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม หมูที่ 6 ถึงบ้านนางบุญชู แย้มเทศ 0 0 67,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หน้าบ้านนายคะนอง บุญหงส์ ถึง คลองชล
ประทาน

0 0 0 100 % 114,000

โครงการกอสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
หมูที่ 12 จากบ้านนางสาวสมพิศ คุ้มสิน ถึง
นายบรรจบ ปานทอง

0 0 27,900 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก
จากบ้านนายเหรียญ เกิดดี ถึงบ้านอดีต
ผู้ใหญบ้านแต้ว นวลศรีออน หมูที่ 8 ตําบล
แสวงหา

0 0 0 100 % 13,000

โครงการกอสร้างถนนพร้อมลงหินคลุกจาก
บ้านนายจอม ชื่นรุง ถึงบ้านนายจิน ชื่นรุง 
หมูที่ 8 ตําบลแสวงหา

0 0 0 100 % 34,000

โครงการกอสร้างห้องครัวและอางล้างมือ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเพชรเมือง
ทอง

0 0 75,600 -100 % 0

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุด
ดําเนินการ เส้นทางหลวง จากบ้านนายชาญ 
สุขไตรรัตน์ ถึงบ้านนายวิชัย กลิ่นกุหลาบ 
หมูที่ 8 ตําบลแสวงหา

0 0 0 100 % 276,000

โครงการขยายถนนดินและลงหินคลุก จุด
ดําเนินการ จากถนนคสล.เดิม สวนไผลุง
นวย ถึงบ้านนางภัสราภรณ์ บุญตามทัน หมู
ที่ 7 ตําบลแสวงหา

0 0 0 100 % 114,000

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 14 จากบ้านนายอุทัย ปานทอง
 ถึงบ้าน ผอ.สมดี เพียรการค้า

0 0 188,000 -100 % 0
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โครงการซอมสร้างถนนคสล. ม. 12  จาก
ถนนใหญ ถึง บ้านนายแทน ภูพงษ์ 0 0 120,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งกระจกสองโค้ง จุดดําเนิน
การบริเวณโค้ง หมูที่ 10 ทุกจุด

0 0 0 100 % 91,000

โครงการติดตั้งฝ้าเพดานพิพิธภัณฑ์บ้านคู
เมือง หมูที่ 8

148,000 0 0 0 % 0

โครงการเติมน้ําใต้ดิน ตามแบบกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล จํานวน 2 แหง ใน
พื้นที่ หมูที่ 7  ตําบลแสวงหา อําเภอแสวง
หา จังหวัดอางทอง

0 0 0 100 % 104,000

โครงการปรับปรุง ตอเติมศาลาประชาคม 
หมูที่ 7 0 0 400,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน  หมูที่ 9 
บริเวณถนนรอบหมูบ้าน จุดดําเนินการจาก
ที่นานางช้วน ภูพงษ์ ถึงนานายประเสริฐ  
ขาวพันธ์      

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงพื้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

0 0 220,000 -100 % 0
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โครงการปูหญ้าเทียมและตาขายคลุมสนาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เพชรเมืองทอง หมูที่ 7

48,000 0 0 0 % 0

โครงการลงหินคลุก จุดดําเนินการจากถนน
คสล.ถึงตําบลจําลอง หมูที่ 2 ตําบลแสวงหา

0 0 0 100 % 100,000

โครงการลงหินคลุก แยก คสล.เดิมคันคลอง 
หมูที่่ 4 ถึงซอยเข้าบ้านนางสมพร  ทองสาร์

0 0 65,600 -100 % 0

โครงการลงหินคลุก หมูที่ 11   คลองน้ําทิ้ง
แถบซ้าย 0 0 42,600 -100 % 0

โครงการลงหินคลุก หมูที่ 13   ที่นานาย
บุญมา เชื้อแดง ตลอดเส้นถึงหมูที่ 8 0 0 103,300 -100 % 0

โครงการลงหินคลุก หมูที่ 13 จากที่นานาย
ฉลอง มีศิลป์ ถึงถนน คสล.ตลอดเส้น 0 0 103,300 -100 % 0

โครงการลงหินคลุก หมูที่ ๑๐ จากบ้าน 
นายคะนอง บุญหงส์ ถึงถนนสายทองเลื่อน

0 0 0 100 % 115,000

โครงการลงหินคลุกถนนภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 4

0 0 324,500 -100 % 0

โครงการลงหินคลุกพร้อมบดอัด จากบ้าน
นางบุญชู ดียิ่ง ถึงซอยคูเมือง-ห้วยไผ (ต้น
โพธิ์) หมูที่ 8 ตําบลแสวงหา

0 0 0 100 % 53,000
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โครงการลงหินคลุกพร้อมบดอัด จากบ้าน
นายจํารัส กลิ่นกุหลาบ ถึงบ้านนายโกมิน 
ปานทอง หมูที่ 8 ตําบลแสวงหา

0 0 0 100 % 16,000

โครงการลงหินคลุกพร้อมบดอัด จากบ้าน
นายอู๋ ขุนสุรกิจ ถึงบ้านนายวีระ ปานทอง 
หมูที่ 8 ตําบลแสวงหา

0 0 0 100 % 22,000

โครงการลงหินคลุกพร้อมบดอัด จุดดําเนิน
การคันคลองทิ้งน้ําถึงที่นานายบุญเชิด บุญ
ประสพ หมูที่ 11 ตําบลแสวงหา

0 0 0 100 % 263,000

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จาก 
คสล.เดิม ถึงบ้านนางจําลอง หอมละม้าย 
หมูที่ 9 ตําบลแสวงหา

0 0 0 100 % 6,000

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จาก 
คสล.เดิม ถึงบ้านนางสุทิน ขวัญบาง หมูที่ 9 
ตําบลแสวงหา

0 0 0 100 % 9,900

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จาก 
ถนนลาดยางคูเมือง-ทองเลื่อน ถึงบ้านนาย
สายชล บัวดี หมูที่ 9 ตําบลแสวงหา

0 0 0 100 % 3,400

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมูที่ 9 
จากถนนลาดยางบ้านเพชร - พวงทอง ถึง
บ้านนางสําเนียง รอดจรูญ

0 0 0 100 % 6,600
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โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมูที่ 9 
จากถนนหัวยางคู้-ทุงแค ถึงบ้านนายประยูร 
ดิษเถระ

0 0 0 100 % 8,800

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจาก 
คสล. หัวยางคู้ ถึงบ้านนางวันเพ็ญ ปัญญา
บุญ หมูที่ 9 ตําบลแสวงหา

0 0 0 100 % 5,000

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจาก
คสล. ถึงบ้านายสม บุญลา หมูที่ 9 ตําบล
แสวงหา

0 0 0 100 % 3,500

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจาก
ถนน คสล.เดิม หัวยางคู้ ถึงเส้นทางหลวง
กลางทุง หมูที่ 8

0 0 0 100 % 37,600

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจาก
ถนนคสล. บ้านนายวงษ์ บุญอําไพ ถึงบ้าน
นายเทียม บุญอําไพ หมูที่ 9 ตําบลแสวงหา

0 0 0 100 % 14,000

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน 
หมูที่ ๙ จากถนน คสล. ถึง ถนนคสล.(จัด
รูป)

0 0 0 100 % 200,000

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน
สายที่นานายแจง เชื้อแดง ถึงที่นานายเลิศ 
เชื้อมั่ง หมูที่ 12 ตําบลแสวงหา

0 0 0 100 % 68,000
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โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน
สายที่นานายชํานาญ ศักดิ์ดี ถึงที่นานางสาว
วันเพ็ญ คําพลอย หมูที่ 12 ตําบลแสวงหา

0 0 0 100 % 85,000

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน
สายหน้าบ้านนายประพิน เดชบํารุง ถึงที่นา
นายเจน คุ้มสิน หมูที่ 12 ตําบลแสวงหา

0 0 0 100 % 47,000

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนนหมู
ที่ 13 จากบ้านนายบุญสม เอี่ยมเอก ถึง
บ้านนายสุชาต เรงพืช หมูที่ 13 ตําบลแสวง
หา

0 0 0 100 % 6,800

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยหมูที่ 9 
จากถนนลาดยางคูเมือง-ทองเลื่อน ถึงบ้าน
นางน้ําฝน บัวดี

0 0 0 100 % 5,200

โครงการลงหินคลุกรอบหมูบ้านคูเมือง หมูที่ 
8 0 0 176,200 -100 % 0

โครงการลงหินคลุกหมูที่ 4  จุดดําเนินการ 
ทางลงเข้าข้างบ้าน นางสาวพิม  รุงดี ถึง
บ้านครูรจนา กลุมไหม

0 0 19,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก จุด
ดําเนินการ จากบ้านนางฝัง พลอยแสง ถึง 
หน้าบ้านนางสาวพัชรี ภูษาทอง หมูที่ 7 
ตําบลแสวงหา

0 0 0 100 % 350,000
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกจากเทศบาลตําบล
แสวงหา ถึงบ้านสุนทร สําลี หมูที่ 14 ตําบล
แสวงหา

0 0 0 100 % 176,000

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม จุดดําเนินการ จากระบบประปา หมูที่ 
6 ตําบลแสวงหา

0 0 0 100 % 124,000

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติก จุดดําเนิน
การบริเวณบ้านนายวิชัย จันทร์เรือง หมูที่ 4 
ตําบลแสวงหา

0 0 0 100 % 216,000

โครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากที่นานางละออง พยัคเพ็ชร ถึงที่ดินนาย
ฉลอง มีศิลป์ หมูที่ 13 ตําบลแสวงหา

0 0 0 100 % 180,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 196,000 0 3,753,400 3,297,800
รวมงบลงทุน 196,000 0 3,753,400 3,297,800

รวมงานก่อสร้าง 196,000 0 3,753,400 3,297,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 196,000 0 7,270,080 6,754,860
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 5,205 0 33,000 0 % 33,000

รวมค่าวัสดุ 5,205 0 33,000 33,000
รวมงบดําเนินงาน 5,205 0 63,000 63,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 5,205 0 63,000 63,000
รวมแผนงานการเกษตร 5,205 0 63,000 63,000

รวมทุกแผนงาน 31,007,754.09 29,395,215.96 43,499,400 43,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

อําเภอแสวงหา   จังหวัดอางทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,231,486 บาท
งบกลาง รวม 13,231,486 บาท

งบกลาง รวม 13,231,486 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 78,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้แกพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตําบลเพชรเมืองทองตามกฎหมายกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้แกพนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ตามที่กฎหมายกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,474,000 บาท

เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ
- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ์
การจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 192
(สํานักปลัดเทศบาล)
     

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,352,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แกผู้
พิการหรือทุพพลภาพ 
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความ
พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจาย
เบี้ยความพิการให้คนพิการของ องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 192
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 108,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 193
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสํารองจาย จํานวน 537,721 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสํารองจายในกรณีจําเป็นตามความเหมาะสม โดย
ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 4/10/2565  11:10:28 หน้า : 3/98



รายจายตามข้อผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 28,845 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินบํารุงสมาคมสันนิบาต เทศบาลแหงประเทศ
ไทย โดยคํานวณตั้งไว้ 
 ร้อยละ 1/6 (0.00167) คิดจากเงินรายได้รับ 
 จริงปีที่แล้วมาทุกประเภท หักเงินอุดหนุน
 รายรับ (ปี 2564) = 36,083,587.09 บาท
 หัก เงินอุดหนุน = 18,813,706.49 บาท
 คงเหลือ = 17,269,880.60  บาท
(เงินรายได้รับจริงปี 2564 ทุกประเภท-เงินอุดหนุนX0.00167)
(17,269,880.60 x 0.00167=28,845 บาท)
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 555,920 บาท

- เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ประจําปี ตามงบ
ประมาณรายรับทั่วไป (ไมรวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้
อุทิศให้และเงินอุดหนุน)
รายรับ = 43,500,000  บาท
หัก เงินอุดหนุน =  24,909,300  บาท
คงเหลือ =  18,590,700  บาท
ร้อยละ 3 = 557,721  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 4/10/2565  11:10:28 หน้า : 4/98



เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
เพชรเมืองทอง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561
(สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,851,160 บาท

งบบุคลากร รวม 5,222,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,370 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 695,250 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 27,600 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 331,200 บาท 
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,180
 บาท จํานวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 364,320 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน คาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก
เทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 48,000 บาท
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 3,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินเดือน คาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ  นายกเทศมนตรี เดือน
ละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 อัตรา ๆ ละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000
 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน คา
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ  นายกเทศมนตรี เดือน
ละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 3,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินเดือน คาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภา
เทศบาล เดือนละ 15,180 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน  182,160 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา
เทศบาล เดือนละ 12,420 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 149,040 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา
เทศบาล จํานวน 10 อัตรา ๆ ละ 9,660 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 1,159,200 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินเดือน คาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,597,790 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,907,790 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประจําปี จํานวน  5 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้กับ
พนักงานเทศบาล ดังนี้
1. ปลัดเทศบาล (วาง) จํานวน 1 ตําแหนง 
2. หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 ตําแหนง
3. นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ตําแหนง
4. นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 ตําแหนง
5. เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหนง
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ ตําแหนง ปลัดเทศบาล เดือน
ละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด เดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 4 อัตราๆ
ละ 9,000 บาท/เดือน 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3)  หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว
 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง ตาม
ประกาศ ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานสวน ท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของ อปท. ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับ 2)  4 อัตราๆละ 1,000 บาท จํานวน 12
 เดือน จํานวนเงิน 48,000 บาท    
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 2,488,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลโบนัสประจําปี)ให้แกพนักงานเทศบาล/พนักงาน
จ้างที่มีสิทธิได้รับ จํานวน  30,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามหลัก
เกณฑ์ที่กําหนด  จํานวน  20,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมให้แกประธานกรรมการที่สภา
เทศบาลแตงตั้ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
เดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหนง ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ
.ศ. 2547
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ในกรณีที่มีงานเรงดวนหรืออื่น ๆ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานเทศบาล ที่
มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 1,453,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 660,000 บาท

1. คาจ้างเหมาทั่วไป เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาให้บุคคลภาย
นอกกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชการประกอบ ดัด
แปลง ตอเติม ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอสร้าง และอยูในความรับผิด
ชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทําสิ่งของตางๆ คาจ้าง
เหมาบริการทั่วไป จ้างทําของ ฯลฯ
2. คาจ้างเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อจายเป็นคาจ้างจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลขาวสาร เชน วารสาร แผนพับ เอกสาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี หรือสิ่งพิมพ์ตาง ๆ ทําปายหรือ
แผงบอร์ดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ วีดี
โอ ฯลฯ     
3. คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานทั่วไป
เดือนละ 8,000 บาท จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน     
4. คาประกันภัยรถยนต์สวนกลาง เพื่อจายเป็นคาประกันภัยรถ
ราชการภาคสมัครใจ จํานวน 2 คัน 
(สํานักปลัดเทศบาล)     
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 143,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในรัฐพิธี เพื่อจายเป็นคาใช้จายในงานราช
พิธี รัฐพิธี คาใช้จายในพิธีทางศาสนา ตลอดจนงานที่เกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการที่มีหนังสือสั่งการตามระเบียบกฎหมายกําหนด
- เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคล เชน คาอาหารเครื่อง
ดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ์เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง
(สํานักปลัดเทศบาล)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินการตามนโยบายอําเภอ,จังหวัด,กรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น, และรัฐบาล

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามนโยบาย
อําเภอ,จังหวัด,กรมสงเสริมฯ และรัฐบาล 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 159  
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ ให้แกพนักงาน
เทศบาล/พนักงานจ้าง/ ลูกจ้าง/ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล
หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอํานาจอนุญาต ให้เดินทางไป
ราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)  

คาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลกรณีครบวาระ 
แทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งฯ

จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล กรณีครบวาระแทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะ
กรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหมรวมทั้งการให้ความ
รวมมือเผยแพรประชาสัมพันธ์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ 
ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่ 225
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ. 2565 
2) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
5) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณ การใช้จายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว รัชกาล
ที่ ๑๐

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 222 
(สํานักปลัดเทศบาล)
     

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราช
ชนนี พันปีหลวง

จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนี พันปีหลวง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 223 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 224
(สํานักปลัดเทศบาล)
  

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาล จํานวน 150,000 บาท

 - -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล 
 ตําบลเพชรเมืองทอง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) หน้าที่ 158
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการอบรมให้ความรู้แก ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล ประชาชน มีความรู้ในการบริหารงาน
ตาม หลักธรรมาภิบาล สร้างคุณธรรม ความ โปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล ด้านข้อมูลขาวสาร การบริหารจัดการปองกัน
การทุจริต 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) หน้าที่ 115
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาบํารุงซอมแซมครุภัณฑ์ เชน เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ     
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกถาย
เอกสาร หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ  กระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟา ไมล์ลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้กวาด น้ําจืด
ที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างตาง ๆ เชน หิน ไม้ แปรง
ทาสี ปูน ทราย สังกะสี ตะปู ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก  ยางใน สายไมล์ เพลา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายน้ํามันเชื้อเพลิงและ หลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง รถยนต์สวนกลางของ
เทศบาล  รถยนต์ชนิดตางๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
(สํานักปลัดเทศบาล)

     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พูกันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชนตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผนดิสก์ เมาส์  แปน
พิมพ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 515,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการชําระคาไฟฟาของสํานักงาน
เทศบาล ไฟฟาสาธารณะที่อยูในความดูแลของเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท์สํานักงานเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาโทรเลข คาดวงตา
ไปรษณียากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
สงเอกสาร ตางๆ ของเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการชําระคาบริการทางด้านโทร
คมนาคม เชน คาใช้จายในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 4/10/2565  11:10:28 หน้า : 19/98



คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

- คาเชาพื้นที่เว็บไซต์และธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องใน
ระบบ CLOUD ,HOSTING ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 126,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 126,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
36,000 บีทียู

จํานวน 45,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ติดตั้งห้อง
สํานักปลัดเทศบาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัวทอทอง
แดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
ขนาด 15,000 บีทียู

จํานวน 24,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 บีทียูติดตั้งห้องผู้บริหาร
ท้องถิ่น จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 15,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัวทอทอง
แดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จํานวน 4,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบสําหรับงานการ
เจ้าหน้าที่เพื่อใช้เก็บทะเบียนประวัติ จํานวน 1 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
ตู้ทําจากเหล็กขนาดไมน้อยกวา กว้าง 118 x ลึก 40x สูง 88
 เซนติเมตร บานเลื่อนทึบ พื้นบานเลื่อนเคลือบสี
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ไมปรากฎตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึง
ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552
(สํานักปลัดเทศบาล)
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แทนบรรยาย (โพเดียม เดินเส้นขอบโลหะสีทองเหลือง) จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแทนบรรยาย (โพเดียม เดินเส้นขอบโลหะสี
ทองเหลือง) จํานวน 1 แทน สําหรับในงานพิธีตาง ๆ ของเทศบาล
ตําบลเพชรเมืองทองโดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
- โครงผลิตจากไม้ MDF ปิดผิดเมลามีน
- พร้อมลิ้นชักเก็บของ ตกแตงขอบด้วยสแตนเลสสีทอง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ไมปรากฎตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึง
ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552
(สํานักปลัดเทศบาล)

แทนบรรยาย (โพเดียมไม้) จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแทนบรรยาย (โพเดียมไม้) จํานวน 1
 แผน สําหรับในงานพิธีตาง ๆ ของเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
- ขนาดไมน้อยกวา กว้าง 80 x ลึก 59 x สูง 110.5 เซนติเมตร
- ด้านหน้าเลนลวดลายด้วยไม้หรูหรา
- ฐานเป็นไม้หนาแข็ง
- หน้าหลังโพเดียมมีชองเก็บของ 2 ชอง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ไมปรากฎตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึง
ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552
(สํานักปลัดเทศบาล)
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พัดลมตัวใหญ ขนาด 30 นิ้ว จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมตัวใหญ ขนาด 30 นิ้ว จํานวน 4
 ตัว สําหรับในงานพิธีตาง ๆ ของเทศบาลตําบลเพชรเมืองทองโดย
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
- ใบพัดทําจากอะลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทานตอการใช้
งาน
- มอเตอร์รอบเร็วสูงสุด 1,350 รอบตอนาที เลือกปรับความแรง
ลมได้ 3 ระดับ
- ขาตั้งเป็นแบบขาเดี่ยว แข็งแรง ประหยัดพื้นที่
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ไมปรากฎตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึง
ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552
(สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ในงาน
ธุรการ สํานักปลัด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียว
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200x600
 หรือ 600x1,200 dpi
- มีฐานปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาเอกสารได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Bease-T จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ สามารถ
ใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b.g.n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีอําเภอแสวงหา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนเป็นคาใช้จายในการจัด
งานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ 2566 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 200

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 260,840 บาท
งบบุคลากร รวม 210,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 210,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 210,840 บาท

 - เพื่อจายเงินเดือนและเงินเดือนปรับปรุงประจําปีพนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน   ตําแหนงนัก
วิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 ตําแหนง
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลโบนัสประจําปี)ให้แกพนักงานเทศบาล/พนักงาน
จ้างที่มีสิทธิได้รับ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมประชาคมท้อง
ถิ่น กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนา
ท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็น  การพัฒนา
และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ  และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 157
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้าน จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดเวทีประชาคมหมูบ้าน เพื่อสง
เสริมกระบวนการมีสวนรวมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในเรื่องตาง ๆ คาใช้จายในการจัดทําแผนชุมชน ฯลฯ 
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 156
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,331,350 บาท
งบบุคลากร รวม 1,839,050 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,839,050 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,657,050 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  4 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) นักวิชาการคลัง  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) เจ้าพนักงานพัสดุ (วาง) จํานวน  1  ตําแหนง
(4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  ตําแหนง
(5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วาง) จํานวน 1 ตําแหนง
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานตาม
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป
 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างของ อปท
. ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(กองคลัง)
     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก  พนักงาน
เทศบาล ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง จํานวนเดือนละ 3,500
 บาท  จํานวน 12 เดือน
(กองคลัง)   
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ทั่วไป เดือน
ละ 9,000 บาท จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
(กองคลัง)   
 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้ แกพนักงานจ้างตาม
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์การให้พนักงานสวนท้อง ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ของ อปท. ได้ รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ 2)
(กองคลัง)
     

งบดําเนินงาน รวม 456,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แกพนักงาน  เทศบาล/พนักงานจ้าง/ลูกจ้างที่มีสิทธิ
ได้รับ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน 
 นอกเวลาราชการ ในกรณีที่มีงานเรงดวนหรืออื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองคลัง)     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
(กองคลัง)   
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ค่าใช้สอย รวม 306,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 206,000 บาท

1. คาจ้างเหมาจัดทําแผนที่ภาษี และเพิ่ม 
    ประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ (100,000 บาท)
    - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดทําแผนที่ภาษีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ ให้มีข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน
2. คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป 
     - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เดือน
ละ 8,000 บาท 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
3. คาจ้างเหมาบริการ (10,000 บาท)
     - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทําการอยาง
ใดอยางหนึ่งซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการ
จ้างเหมาแรงงานทําสิ่งของตางๆ ฯลฯ
(กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา 
 พาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง  ลูกจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มี 
อํานาจอนุญาตให้เดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(กองคลัง)   
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาบํารุงซอมแซมครุภัณฑ์ 
 เชนเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม  แบบพิมพ์ใบเสร็จ
รับเงิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
(กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พูกันและสี  ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน ตลับ  หมึก อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เมาส์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
(กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาโทรเลข คาดวงตา
ไปรษณียากร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
สงเอกสารตางๆของเทศบาล   
(กองคลัง)  
 

งบลงทุน รวม 36,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด  
26,000 บีทียู

จํานวน 36,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ติดตั้งห้อง
กองคลัง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัวทอทอง
แดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
(กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 281,490 บาท
งบบุคลากร รวม 271,490 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 271,490 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 271,490 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  จํานวน 12
 เดือน  โดยจายให้กับ นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ตําแหนง
วาง)
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลโบนัสประจําปี)ให้แกพนักงานเทศบาล/พนักงาน
จ้างที่มีสิทธิได้รับ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัดเทศบาล) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,041,640 บาท

งบบุคลากร รวม 668,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 668,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 188,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ของพนักงานเทศบาล
1. เจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 4 อัตราๆ
ละ 9,000 บาท/เดือน 
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ของ อปท. ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) จํานวน 4 อัตราๆละ 1,000 บาท /เดือน
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 373,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แกพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้
รับ จํานวน 10,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่มี
สิทธิเบิกตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 จํานวน 25,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560   
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 338,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 308,000 บาท

- คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป งานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เดือนละ 8,000 บาท จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
- คาประกันภัยรถยนต์ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จํานวน 1
 คัน   
(สํานักปลัดเทศบาล)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราช อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล/พนักงาน
จ้าง/ลูกจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้มีอํานาจอนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557    
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 536,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตําบลเพชรเมือง
ทอง

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในโครงการปองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหารวาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557    
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 186
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ (ปี
ใหม,สงกรานต์)

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชนเทศกาลวันสงกรานต์ เทศกาลวัน
ขึ้นปีใหม ฯลฯ และการจัดทํา ปายรณรงค์ปองกันอุบัติเหตุตางๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 179
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล
ตําบลเพชรเมืองทอง

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  เชน คา
วัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557      
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่ 176
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของ อป
พร.เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของ อปพร. เทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
วาง ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557    
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 178
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษา ซอมแซม
ทรัพย์สิน เชน รถยนต์บรรทุกน้ํา วิทยุสื่อสาร ฯลฯ 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์เพลา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  สําหรับใช้กับรถยนต์
ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํายาเคมีถังดับเพลิง  และอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ชุดดับ
เพลิง หมวก รองเท้า ถุงมือ เสื้อ  สะท้อนแสง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เชน สายสงน้ําดับเพลิง ที่ดูด ที่
ตอสะพาน หัวฉีด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน รวม 96,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 96,300 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา แบบทอสูบน้ําพญานาค จํานวน 96,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบทอสูบน้ําพญา
นาค) จํานวน 1 ชุด สําหรับใช้ในงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1) เป็นทอสูบน้ําแบบทอพญานาค ขนาด 8 นิ้ว ชนิดเพลาในหัวโต
2) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน ระบายความร้อน
ด้วยน้ํา
3) มีกําลังไมน้อยกวา 11 แรงม้า ที่ 2,400 รอบตอนาที
4) ชนิดระบบการเผาไหม้ แบบไดเร็คอินเจคชั่น
5) ขนาดทอสูบน้ํามีเส้นผาศูนย์กลาง ไมน้อยกวา 8 นิ้ว ความยาว
ไมน้อยกวา 6 เมตร
6) ตัวทอสูบน้ําทําด้วยสเตนเลสแท้ เส้นผาศูนย์กลางของแกน
เพลาไมน้อยกวา 1 นิ้ว
7) ตัวเครื่องติดตั้งบนแทนเหล็กหนาแข็งแรง ขับเคลื่อนด้วยระบบ
มูเลย์และสายพาน
8) อุปกรณ์ประกอบ
(1) แทนเหล็กเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ํา มีล้อสําหรับเคลื่อนย้าย 2
 ล้อ ขนาดกระทะล้อไมน้อยกวา 14 นิ้ว
(2) สายสงน้ําชนิดผ้าใบ ขนาด 8 นิ้ว ยาวไมน้อยกวา 10
- เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 257
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งานจราจร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร เชน กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร ปายเตือน แผนปายจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,514,040 บาท

งบบุคลากร รวม 1,193,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,193,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,013,040 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  3 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1)  ผู้อํานวยการกองการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหนง
(2)  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา  จํานวน  1 ตําแหนง
(3)  นักวิชาการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหนง 
(กองการศึกษา)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาด้วยเงิน
เดือน และเงินประจํา 
 ตําแหนง ดังนี้
1. เงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 12
 เดือนๆละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท 
2. เงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา จํานวน 12
 เดือนๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
(กองการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 9,000 บาท/เดือน 
(กองการศึกษา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงาน ตาม
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ  ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับหลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้องถิ่นลูกจ้างของ อปท.ได้รับ
เงินเพิ่มคาครองชีพ 
 ชั่วคราว 
(กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 321,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) ให้แก 
 พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง/ ลูกจ้างที่มีสิทธิ์ได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 246,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่่งบริการ จํานวน 146,000 บาท

1. คาจ้างเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาหรือบริการที่จํา
เป็นตางๆ คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งปายประชาสัมพันธ์  ปาย
อื่นๆ  ฯลฯ    
2. คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคน
งานทั่วไปรายเดือน จํานวน 1 คนๆละ 8,000 บาท/เดือน 
(กองการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นและการจัดประชุมราชการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร สําหรับกรณีหนวยงานอื่นหรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือ
เยี่ยมชมองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือ
ตรวจราชการ การแถลงขาวขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
(กองการศึกษา)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ
(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เชน ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หัวแร้ง
ไฟฟา ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้
กวาด น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พูกันและสี  ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  เชน ตลับผง หมึก สําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผนดิสก์  เมาส์ แปนพิมพ์ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,007,994 บาท
งบบุคลากร รวม 1,305,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,305,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,196,280 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 4
 อัตรา จํานวน 12  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ตําแหนง มีครู จํานวน 3 ตําแหนง ครูผู้ชวย วาง จํานวน 1
 ตําแหนง 
(กองการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 109,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการ พนักงาน
เทศบาล พนักงานครู และบุคลากร 
ทางการศึกษาของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงิน
วิทยฐานะและเงิน ประจําตําแหนงข้าราชการครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547
(กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 1,918,314 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 1,020,425 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 308,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็กราย
เดือน จํานวน 3 คนๆละ 8,000 บาท/เดือน
 - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทําการอยางใด
อยางหนึ่งซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้าง
เหมาแรงงานทําสิ่งของตางๆ คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จ้างทํา
ของ ฯลฯ   
(กองการศึกษา)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นและการจัดประชุมราชการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร สําหรับกรณีหนวยงานอื่นหรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือ
เยี่ยมชมองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือ
ตรวจราชการ การแถลงขาวขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเพชรเมืองทอง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 162
(กองการศึกษา)

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถาน
ที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 162
(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 502,425 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช้จายใน
การบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วันสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อัตรามื้อละ 21 บาท
ตอคน จํานวน 245 วัน
- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน สําหรับ
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
- เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนสําหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี
เพื่อจายเป็นคาอุปกรณ์การเรียน สําหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในอัตราคนละ 200 บาท/ปี
- เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในอัตราคนละ 300 บาท/ปี
- เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในอัตราคนละ 430 บาท/ปี
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข (ฉบับที่ 1) พ
.ศ. 2566 
(กองการศึกษา)

จัดงานวันสําเร็จการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดงานวันสําเร็จการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
 ตําบลเพชรเมืองทอง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 160 
(กองการศึกษา)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  ฯลฯ
(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 887,889 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เชน ถ้วย จาน ถาดหลุม ช้อน แก้วน้ํา เครื่อง
ครัว แปรง ไม้กวาด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 822,889 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  ดังนี้
1.คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
  - เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนวัดบ้าน
เพชร จํานวน 245,274 บาท
  - เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนวัดทอง
เลื่อน จํานวน 268,268 บาท
  - เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนพวงทอง
อุปถัมภ์ จํานวน 168,626 บาท
  - เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เพชรเมืองทอง จํานวน 120,721 บาท 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 100 
2. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ถ้วย จาน ถาด
หลุม ช้อน แก้วน้ํา เครื่อง 
 ครัว แปรง ไม้กวาด  ฯลฯ จํานวน 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(กองการศึกษา)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตาง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

วัสดุสนาม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสนาม เชน หญ้าสนาม  หญ้าเทียม โครงลวด
รูปสัตว์  เครื่องเลนสนาม อุปกรณ์สนาม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 4/10/2565  11:10:29 หน้า : 53/98



งบลงทุน รวม 29,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารเด็ก จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร
เด็ก จํานวน 4 ชุด สําหรับกองการศึกษา โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี้
โต๊ะโฟเมก้า ขนาดกว้าง 60 x ยาว 120 x สูง 50
 เซนติเมตร จํานวน 4 ตัว
เก้าอี้โฟเมก้า ขนาดกว้าง 25 x ยาว 28 x สูง 54
 เซนติเมตร จํานวน 24 ตัว
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ไมปรากฎตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึง
ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552
(กองการศึกษา)

ปัมน้ําอัตโนมัติ กําลังไฟ 200 วัตต์ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อปัมน้ําอัตโนมัติ กําลังไฟ 200 วัตต์ จํานวน 1
 เครื่อง สําหรับกองการศึกษา โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
- ปัมน้ําอัตโนมัติ กําลังไฟ 200 วัตต์ ปริมาณน้ําสูงสุด 44.5 ลิตร
ตอนาที ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มอเตอร์รับประกัน 5 ปี
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ไมปรากฎตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึง
ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552
(กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,755,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,755,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

สนับสนุนการจัดหาครูปฐมวัย โรงเรียนวัดทองเลื่อน จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดทองเลื่อน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570
)  หน้าที่ 167      
(กองการศึกษา)

สนับสนุนการจัดหาครูสาขาวิชาที่โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ขาดแคลน จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570
)  หน้าที่ 167      
(กองการศึกษา)

สนับสนุนการจัดหาบุคลากรวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดบ้านเพชร จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านเพชร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570
)  หน้าที่ 168      
(กองการศึกษา)
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สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ จํานวน 369,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570
)  หน้าที่ 165      
(กองการศึกษา)

สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดทองเลื่อน จํานวน 584,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดทองเลื่อน
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570
)  หน้าที่ 166      
(กองการศึกษา)

สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านเพชร จํานวน 537,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านเพชร
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570
)  หน้าที่ 166      
(กองการศึกษา)
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 41,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 41,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 41,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

สนับสนุนโครงการวาดภาพระบายสีรณรงค์ตอต้านยาเสพติด
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม

จํานวน 18,000 บาท

- สนับสนุนงบประมาณโครงการวาดภาพระบายสีรณรงค์ตอต้าน
ยาเสพติดโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570
)  หน้าที่ 168      
(กองการศึกษา)

สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน โรงเรียนแสวงหา
วิทยาคม

จํานวน 23,000 บาท

- สนับสนุนงบประมาณโครงการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570
)  หน้าที่ 169      
(กองการศึกษา)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 557,840 บาท

งบบุคลากร รวม 285,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 285,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 285,840 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  1 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1)  เจ้าพนักงานสาธารณสุข    จํานวน  1  ตําแหนง
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 272,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) ให้แก  พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง/ ลูกจ้างที่
มีสิทธิ์ได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 242,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 242,000 บาท

1. คาจ้างเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาหรือบริการที่จํา
เป็นตางๆ คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งปายประชาสัมพันธ์  ปาย
อื่นๆ  ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท    
2. คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคน
งานทั่วไปรายเดือน จํานวน 2 คนๆละ 8,000 บาท/เดือน 
(สํานักปลัดเทศบาล)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,622,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 302,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 252,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 12,000 บาท

1. คาจ้างเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาหรือบริการที่จํา
เป็นตางๆ คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งปายประชาสัมพันธ์  ปาย
อื่นๆ  ฯลฯ 
2. เพื่อจายเป็นคาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและปองกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการควบคุมและปองกันโรคไข้เลือด
ออก เชน คาวัสดุ อุปกรณ์ในการดําเนินการโครงการ ปายประชา
สัมพันธ์ คาใช้จายอื่นฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 218
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง เชน คาวัสดุ อุปกรณ์ในการดําเนิน
การโครงการ ปายประชาสัมพันธ์ คาใช้จายอื่นฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 217
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปองกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เชน คาวัสดุ อุปกรณ์ใน
การดําเนินการโครงการ ปายประชาสัมพันธ์ คาใช้จายอื่นฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 214
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการปองกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปองกันและระงับโรค
ติดตอ เชน โรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา 2019 (COVID – 19) โรคชิคุ
นกุนยา เชน คาวัสดุ อุปกรณ์ในการดําเนินการโครงการ ปาย
ประชาสัมพันธ์ คาใช้จายอื่นฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 213
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขเทศบาลตําบลเพชรเมือง
ทอง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอบรมให้ความรู้ด้านการสาธารณสุข
ให้แก แกนนําสุขภาพ ผู้นํากลุมตาง ๆ ผู้ประกอบการในงาน
สุขาภิบาลอาหารและกลุมเสี่ยง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 218
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 4/10/2565  11:10:29 หน้า : 61/98



โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราช
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เชน คาวัคซีน คาวัสดุ อุปกรณ์ใน
การดําเนินโครงการ คาปายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0813.3/ว531 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564
 เรื่อง โครงการความรวมมือการรณรงค์ปองกันโรคพิษสุนัข
บ้า ประจําปี 2564 ภายใต้โครงการโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 216
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ําพนยุง ทรายทีมีฟอร์ด ทรายอเบท สําหรับ
ปองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ถุงมือ หน้ากากอนามัย และ
ชุดทดสอบสารปนเปือนในอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน รวม 1,120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,120,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จํานวน 1,120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํา
กวา 100 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน สําหรับใช้ในงานสาธารณ
สุขฯ ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
2) มีประตูด้านหลัง ปิด-เปิด สําหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก
3) มีตู้เก็บทอ บรรจุก๊าชไมน้อยกวา 2 ทอ ที่แขวนน้ําเกลือ
4) มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จําเป็นอยางเป็น
สัดสวนเป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการ
หลุด รวง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่รถมีการชนหรือ
กระแทกหรือพลิกคว่ํา
5) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังสงไมต่ํากวา 25
 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง
7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ
(1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
(2) ชุดชวยหายใจชนิดใช้มือบีบสําหรับเด็กและผู้ใหญ
(3) เครื่องสองกลองเสียและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
(4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดผิดผนัง
(5) ชุดปองกันกระดูกคอเคลื่อน
(6) ชุดเฝือกลม
(7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สําหรับสงทอก๊าช
(8) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น
(9) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
(10) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 257
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 219
(สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 118,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล
ตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น เชน สังคมสงเคราะห์ (ซอมแซมบ้านผู้ยากไร้) และ
อื่น ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 188
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 190
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการสงเสริมศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กในเขตเทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กใน
เขตเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 190
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบเงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการรวมการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติ
การรวมการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 188
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอางทอง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
อางทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 188
(สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,027,000 บาท

งบบุคลากร รวม 144,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 9,000 บาท/เดือน
(สํานักปลัดเทศบาล

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้ แกพนักงาน
จ้าง ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตราฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของ อปท. ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) ของสํานักปลัด เดือนละ 1,000 บาท 1 อัตรา จํานวน 12
 เดือน
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตามประกาศเทศบาลตําบลเพชรเมือง
ทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสําหรับพนักงาน
จ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ พ.ศ. 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 883,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 663,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 558,000 บาท

 - เพื่อจายเป็น
   1. คาจ้างเหมาหรือคาบริการกําจัดขยะ 
       มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 250,000 บาท
   2. คาจ้างเหมาคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย 
       และสิ่งปฏิกูล จํานวน 3 อัตราๆละ 8,000 
       บาท จํานวน 12 เดือน  จํานวน 288,000 บาท
   3. คาประกันภัยรถบรรทุกขยะ จํานวน 20,000 บาท
(สํานักปลัดเทศบาล)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการธนาคารขยะเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน โครงการธนาคารขยะ
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง เชน คาจัดซื้อขยะรีไซเคิล คา
วัสดุ อุปกรณ์ คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวาง และ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาจ้างเหมายานพาหนะ คาจ้าง
เหมา เครื่องขยายเสียง  คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2566-2570) หน้า 209
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน  ในการคัดแยกขยะที่ต้น
ทาง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
เชน  คาวัสดุ อุปกรณ์ คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหาร
วาง และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาจ้างเหมายาน
พาหนะ คาจ้างเหมา เครื่องขยายเสียง  คาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2566-2570) หน้า 209
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษา ซอมแซมรถยนต์บรรทุก
ขยะ  
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังขยะ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน สายไมล์เพลา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายวัสดุเชื้อเพลิงและ หลอลื่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายคนงานประจํารถ
ขยะ เชน ถุงมือยาง หรือ หนัง ผ้าปิดปากปิดจมูก รองเท้ายางหุ้ม
ส้น  รางเท้าบู๊ท เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอาชีพของชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
และฝึกอาชีพของชุมชน เชน คาวัสดุอุปกรณ์ ปายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 
(สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 223,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 223,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 217,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 192,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานทั่วไปรายเดือนจํานวน 2
 คน เดือนละ 8,000 บาท/คน 
(กองการศึกษา)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ
(กองการศึกษา)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 6,000 บาท
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการชําระคาน้ําประปาของพิพิธภัณฑ์บ้าน
คูเมือง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองการศึกษา)

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 592,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 592,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 592,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานทั่วไปรายเดือน จํานวน 2
 คน เดือนละ 8,000 บาท
(กองการศึกษา)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติดของเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง เชน คาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่อง
ขยายเสียง คาใช้จายอื่น ๆ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2566-2570) หน้า 171
(กองการศึกษา)
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โครงการวันเด็กแหงชาติเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการวันเด็กแหงชาติเทศบาล
ตําบลเพชรเมืองทอง เชน คาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องขยายเสียง คาใช้
จายอื่น ๆ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2566-2570) หน้า 172
(กองการศึกษา)

โครงการสงเสริมและสนับสนุนกีฬาเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการสงเสริมและสนับสนุน
กีฬาเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง เชน คาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่อง
ขยายเสียง คาใช้จายอื่น ๆ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2566-2570) หน้า 170
(กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 395,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 355,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

การจัดพิธีการทางศาสนาตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดพิธีการทางศาสนา ตาง ๆ ที่
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทองจัดขึ้นหรือรวมกับหนวยงาน
อื่น เชน คาวัสดุ อุปกรณ์ คาใช้จายอื่น ๆ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2566-2570) หน้า 196
(กองการศึกษา)

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เชน คา
วัสดุ อุปกรณ์ คาใช้จายอื่น ๆ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2566-2570) หน้า 197
(กองการศึกษา)

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เชน คา
วัสดุ อุปกรณ์ คาใช้จายอื่น ๆ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2566-2570) หน้า 196
(กองการศึกษา)
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โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันเข้าพรรษา เชน คา
วัสดุ อุปกรณ์ คาใช้จายอื่น ๆ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2566-2570) หน้า 197
(กองการศึกษา)

โครงการวันรําลึกสดุดีวีรชนคนแสวงหา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการวันรําลึกสดุดีวีรชนคน
แสวงหาเชน คาวัสดุ อุปกรณ์ คาใช้จายอื่น ๆ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2566-2570) หน้า 199
(กองการศึกษา)

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตาง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายวัสดุเชื้อเพลิงและ หลอลื่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายวัสดุการเกษตร เชน ปุย จานพรวน มีดตัด
ต้นไม้ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

สนับสนุนที่วาการอําเภอแสวงหา เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
สงเสริมการทองเที่ยวของอําเภอแสวงหา

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอแสวงหาเป็นคาใช้จายในการสง
เสริมการทองเที่ยวของอําเภอแสวงหา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2566-2570) หน้า 201
(กองการศึกษา)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,457,060 บาท

งบบุคลากร รวม 1,729,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,729,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,429,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  4 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานเทศบาล  ดังนี้
(1)  ผู้อํานวยการกองชาง    จํานวน  1  ตําแหนง
(2)  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานชาง (วาง)  จํานวน 1 ตําแหนง
(3) นายชางโยธา   จํานวน  2  ตําแหนง
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกอง
ชาง ระดับต้น ตามกฎหมาย 
 วาด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  เดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน
- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนประจําตําแหนง หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานชาง ตามกฎหมาย  
 วาด้วยเงินเดือนและเงินตอบแทนประจํา 
 ตําแหนง เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12  เดือน
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  เดือนละ 9,000
 บาท 2 อัตรา จํานวน 12  เดือน
(กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงาน
จ้าง ตามประกาศ ก.จ., ก.ท.  และก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ของ  อปท.ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว  จํานวน 2 ราย     
(กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 1,720,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 265,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 220,000 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ที่มีสิทธิ
ได้รับ เป็นเงิน 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2.คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/ บุคคล/ชางควบคุม
งาน  
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/บุคคล/ชาง
ควบคุมงาน  เป็นเงิน   200,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
(กองชาง)

วันที่พิมพ์ : 4/10/2565  11:10:29 หน้า : 77/98



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองชาง)

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงินคา
เชาบ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562
(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 1,005,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 920,000 บาท

1.คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทําการอยางใด
อยางหนึ่งซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือ    การจ้าง
เหมาแรงงานทําสิ่งของตางๆ เพื่อจายเป็นคางจ้างเหมาบริการทั่ว
ไป จ้างทําของ คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ   คารับรอง
แบบฯลฯ 
2.คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป    
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปรายเดือน จํานวน 5
 คน เดือนละ   8,000 บาท/คน
3.คาประกันภัยรถกระเช้า 
เพื่อจายเป็นคาประกันภัยรถราชการ ภาคสมัครใจ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
4. คาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาใช้จายในการรังวัดที่ดินสาธารณะ
(กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการวางแผนและปรับปรุงผังเมือง จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม
ชุมชน ตามหนังสือ  ฯลฯ  
(กองชาง)
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษา หรือซอมแซม
ครุภัณฑ์  หรือทรัพย์สินอื่นๆ
 เชน คอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อ วัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา  ดินสอ หมึกถายเอกสาร ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟา เชน หลอดไฟฟา  ฟิวส์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนส์ เบรกเกอร์  โคมไฟฟา เข็มขัดรัดสาย ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอ
สร้าง ตางๆ เชน หิน ทราย ปูน ทอ สี แปรง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามัน  เบนซิน น้ํามันหลอลื่น
สําหรับรถบรรทุกติด  เครนและสนับสนุน เครื่องจักรกลของ
ทาง  ราชการ เอกชน ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

พื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  เชน กรรไกรตัดไม้ มีด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พูกันและสี  ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อ วัสดุ
คอมพิวเตอร์ เชน หมึก คอมพิวเตอร์  แผนดิสก์ เมาส์ แปน
พิมพ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 7,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ในกอง
ชาง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียว
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200x600
 หรือ 600x1,200 dpi
- มีฐานปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาเอกสารได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีชองเชื่อมตอ (Interfaceป แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Bease-T จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ สามารถ
ใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b.g.n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
(กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 3,297,800 บาท
งบลงทุน รวม 3,297,800 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,297,800 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 11 จากหลังโรงอาหาร ร.ร.วัดทอง
เลื่อนถึงที่นานายประยงค์ ชูอินทร์

จํานวน 37,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคสล.ปริมาณงานกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
น้อยกวา 75.00 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก 2 ข้าง ๆ ละ 0-0.20
 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 29
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคสล.เดิม ถึงบ้าน
นายสุชิน บุญลา หมูที่ 13 ตําบลแสวงหา

จํานวน 169,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคสล.ปริมาณงานกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม
น้อยกวา 282.00 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก 2 ข้าง ๆ ละ 0-0.20
 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 35
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดดําเนินการ จาก คสล
.เดิมหน้าบ้านนายชาญ มีทอง ถึงบ้านนางสุชิน เพียรใจธรรม หมูที่ 
10 ตําบลแสวงหา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคสล.ปริมาณงานกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม
น้อยกวา 60.00 ตร.ม.ไหลทางหินคลุก 2 ข้าง ๆ ละ 0-0.20 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 26
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดดําเนินการ จากถนน
คสล.เดิม อูชางจุกไดนาโม ถึงร้านขายอาหารสัตว์ หมูที่ 4 ตําบล
แสวงหา

จํานวน 134,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคสล.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 225 ตร.ม.ไหล
ทางลงหินคลุก 2 ข้าง ๆ ละ 0-0.20 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 2
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนคสล.บ้านนางสาว
นิชาภัทร มีศิลป ถึงบ้านนางสาวทวี พงษ์พยัคฆ์ หมูที่ 13 ตําบลแสวง
หา

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคสล.ปริมาณงานกว้าง 2.50
 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม
น้อยกวา 125.00 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก 2 ข้าง ๆ ละ 0-0.20
 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 34
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายคะนอง บุญ
หงส์ ถึง คลองชลประทาน

จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคสล.ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
น้อยกวา 246.00ตร.ม. ไหลทางหินคลุก 2 ข้าง ๆ ละ 0-0.20
 เมตร 
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 25
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกจากบ้านนายเหรียญ เกิดดี 
ถึงบ้านอดีตผู้ใหญบ้านแต้ว นวลศรีออน หมูที่ 8 ตําบลแสวงหา

จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนดิน ปริมาณงานกอสร้างถนนดิน
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 0.30 เมตร ผิวจราจรลง
หินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 12
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนพร้อมลงหินคลุกจากบ้านนายจอม ชื่นรุง ถึง
บ้านนายจิน ชื่นรุง หมูที่ 8 ตําบลแสวงหา

จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนปริมาณงานกอสร้างถนนดิน
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร สูง 0.50 เมตร ผิวจราจรลง
หินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 13
(กองชาง)
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โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดดําเนินการ เส้นทางหลวง 
จากบ้านนายชาญ สุขไตรรัตน์ ถึงบ้านนายวิชัย กลิ่นกุหลาบ หมูที่ 8 
ตําบลแสวงหา

จํานวน 276,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ข้าง กว้าง
ข้าง ละ 0.50 เมตร ยาว 385.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้น
ที่ คสล.ไมน้อยกวา 385.00 ตร.ม. ไหลทางลูกรัง 2 ข้าง ๆ ละ 0-
0.20 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 7
(กองชาง)

โครงการขยายถนนดินและลงหินคลุก จุดดําเนินการ จากถนนคสล
.เดิม สวนไผลุงนวย ถึงบ้านนางภัสราภรณ์ บุญตามทัน หมูที่ 7 
ตําบลแสวงหา

จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายปริมาณฐานดินกว้าง 4.00 เมตร ผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 190.00 เมตรสูงเฉลี่ย 0.70
 เมตร และลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 190.00
 เมตร หนา 0.05 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 5
(กองชาง)

โครงการติดตั้งกระจกสองโค้ง จุดดําเนินการบริเวณโค้ง หมูที่ 10 ทุก
จุด

จํานวน 91,000 บาท

ติดตั้งกระจกโค้งตามแยกจุดอันตรายถนนภายในหมูบ้าน หมูที่ 10
 ปริมาณงาน กระจกโค้งแบบโพลีคาร์บอเนต ขนาด เส้นผาศูนย์
กลาง 24  นิ้ว พร้อมติดตั้งเสาเหล็กอาบสังกะสีขนาดเส้นผาศูนย์
กลาง 2 นิ้วครึ่ง พร้อมเพลทยึดพื้นฝังดิน ยาว 2.50
 เมตร จํานวน 12 จุด
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 28
(กองชาง)

วันที่พิมพ์ : 4/10/2565  11:10:29 หน้า : 88/98



โครงการเติมน้ําใต้ดิน ตามแบบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล จํานวน 2 
แหง ในพื้นที่ หมูที่ 7  ตําบลแสวงหา อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

จํานวน 104,000 บาท

ระบบเติมน้ําใต้ดินระดับตื้นผานบอวงคอนกรีตตลอดความลึกบอ
ขุดบอขนาดเส้นผานศูนย์กลาง 2.2 เมตร ลึก 12.00
 เมตร จํานวน 2 จุดจุดที่ 1 นางภิญโญ  ทัดพิทักษ์ จุดที่ 2
 นายมงคล  บกสกุล
(ตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล รูปแบบที่ 2)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 249
(กองชาง)

โครงการลงหินคลุก จุดดําเนินการจากถนนคสล.ถึงตําบลจําลอง หมู
ที่ 2 ตําบลแสวงหา

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยจํานวนหินคลุก 187.50 ลบ.ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 1
(กองชาง)

โครงการลงหินคลุก หมูที่ ๑๐ จากบ้าน นายคะนอง บุญหงส์ ถึงถนน
สายทองเลื่อน

จํานวน 115,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงหินคลุกปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร จํานวนหิน
คลุก 195.00 ลบ.ม
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 27
(กองชาง)
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โครงการลงหินคลุกพร้อมบดอัด จากบ้านนางบุญชู ดียิ่ง ถึงซอยคู
เมือง-ห้วยไผ (ต้นโพธิ์) หมูที่ 8 ตําบลแสวงหา

จํานวน 53,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงหินคลุกปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 385.00 เมตร หนา 0.05 เมตร จํานวนหินคลุก 92.00
 ลบ.ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 9
(กองชาง)

โครงการลงหินคลุกพร้อมบดอัด จากบ้านนายจํารัส กลิ่นกุหลาบ ถึง
บ้านนายโกมิน ปานทอง หมูที่ 8 ตําบลแสวงหา

จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงหินคลุกปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  จํานวนหินคลุก 28.80
ลบ.ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 10
(กองชาง)

โครงการลงหินคลุกพร้อมบดอัด จากบ้านนายอู๋ ขุนสุรกิจ ถึงบ้าน
นายวีระ ปานทอง หมูที่ 8 ตําบลแสวงหา

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงหินคลุกปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.10 เมตร จํานวนหินคลุก 40.00
 ลบ.ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 8
(กองชาง)
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โครงการลงหินคลุกพร้อมบดอัด จุดดําเนินการคันคลองทิ้งน้ําถึงที่นา
นายบุญเชิด บุญประสพ หมูที่ 11 ตําบลแสวงหา

จํานวน 263,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงหินคลุกปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 980.00 เมตรหนา 0.10 เมตรจํานวนหินคลุก 470.00
 ลบ.ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 30
(กองชาง)

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จาก คสล.เดิม ถึงบ้านนาง
จําลอง หอมละม้าย หมูที่ 9 ตําบลแสวงหา

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงหินคลุกปริมาณ ผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.10 เมตร จํานวนหินคลุก 10.80
 ลบ.ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 20
(กองชาง)

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จาก คสล.เดิม ถึงบ้านนางสุทิน 
ขวัญบาง หมูที่ 9 ตําบลแสวงหา

จํานวน 9,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงหินคลุกปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 2.50
 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.10 เมตร จํานวนหินคลุก 17.50
 ลบ.ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 19
(กองชาง)
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โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จาก ถนนลาดยางคูเมือง-ทอง
เลื่อน ถึงบ้านนายสายชล บัวดี หมูที่ 9 ตําบลแสวงหา

จํานวน 3,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงหินคลุกปริมาณผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.10 เมตร จํานวนหินคลุก 6.00
 ลบ.ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 21
(กองชาง)

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมูที่ 9 จากถนนลาดยางบ้าน
เพชร - พวงทอง ถึงบ้านนางสําเนียง รอดจรูญ

จํานวน 6,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงหินคลุกปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.05 เมตร จํานวนหินคลุก 11.25
 ลบ.ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 16
(กองชาง)

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมูที่ 9 จากถนนหัวยางคู้-ทุงแค 
ถึงบ้านนายประยูร ดิษเถระ

จํานวน 8,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงหินคลุกกว้าง 2.50 เมตร ยาว 120
 เมตร หนา 0.05 เมตร จํานวนหินคลุก 15.00 ลบ.ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 14
(กองชาง)
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โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจาก คสล. หัวยางคู้ ถึงบ้านนาง
วันเพ็ญ ปัญญาบุญ หมูที่ 9 ตําบลแสวงหา

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงหินคลุกปริมาณผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร จํานวนหินคลุก 9.00
 ลบ.ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 22
(กองชาง)

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากคสล. ถึงบ้านายสม บุญลา 
หมูที่ 9 ตําบลแสวงหา

จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงหินคลุกปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 2.50
 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.10 เมตร จํานวนหินคลุก 6.25
 ลบ.ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 24
(กองชาง)

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากถนน คสล.เดิม หัวยางคู้ ถึง
เส้นทางหลวงกลางทุง หมูที่ 8

จํานวน 37,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงหินคลุกปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 2.50
 เมตร ยาว 520.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  จํานวนหิน
คลุก 65.00ลบ.ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 11
(กองชาง)
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โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากถนนคสล. บ้านนายวงษ์ บุญ
อําไพ ถึงบ้านนายเทียม บุญอําไพ หมูที่ 9 ตําบลแสวงหา

จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงหินคลุกปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 2.50
 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
จํานวนหินคลุก 25.00 ลบ.ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 23
(กองชาง)

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน หมูที่ ๙ จากถนน คสล. ถึง 
ถนนคสล.(จัดรูป)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยชวงที่ ๑ จากถนน คสล
.ถึงถนนคสล.จัดรูปที่ดิน ผิวจราจรกว้าง   3.00 เมตร ยาว 200.00
 เมตร หนา 0.05 เมตร จํานวนหินคลุก 30.00 ลบ.ม.   ชวงที่ ๒ 
จากถนนคสล. จัดรูปที่ดิน ถึง ประตูน้ํา ปริมาณงานผิวจราจร
กว้าง  3.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร หนา 0.05 เมตรจํานวน
หินคลุก 337.50 ลบ.ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 18
(กองชาง)

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนนสายที่นานายแจง เชื้อแดง 
ถึงที่นานายเลิศ เชื้อมั่ง หมูที่ 12 ตําบลแสวงหา

จํานวน 68,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงหินคลุกปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.10 เมตร จํานวนหิน
คลุก 120.00 ลบ.ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 32
(กองชาง)

วันที่พิมพ์ : 4/10/2565  11:10:29 หน้า : 94/98



โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนนสายที่นานายชํานาญ ศักดิ์ดี 
ถึงที่นานางสาววันเพ็ญ คําพลอย หมูที่ 12 ตําบลแสวงหา

จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงหินคลุกปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 3.00
 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร จํานวนหิน
คลุก 150.00 ลบ.ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 33
(กองชาง)

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนนสายหน้าบ้านนายประพิน 
เดชบํารุง ถึงที่นานายเจน คุ้มสิน หมูที่ 12 ตําบลแสวงหา

จํานวน 47,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงหินคลุกปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.10 เมตร จํานวนหินคลุก 84.00
 ลบ.ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 31
(กองชาง)

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนนหมูที่ 13 จากบ้านนายบุญ
สม เอี่ยมเอก ถึงบ้านนายสุชาต เรงพืช หมูที่ 13 ตําบลแสวงหา

จํานวน 6,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงหินคลุกปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร จํานวนหินคลุก 12.00
 ลบ.ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 37
(กองชาง)
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โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยหมูที่ 9 จากถนนลาดยางคู
เมือง-ทองเลื่อน ถึงบ้านนางน้ําฝน บัวดี

จํานวน 5,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงหินคลุกปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 2.50
 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.05 เมตร จํานวนหินคลุก 9.00
 ลบ.ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 15
(กองชาง)

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก จุดดําเนินการ จากบ้านนาง
ฝัง พลอยแสง ถึง หน้าบ้านนางสาวพัชรี ภูษาทอง หมูที่ 7 ตําบล
แสวงหา

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําปริมาณงาน งานวางทอระบาย
น้ํา PVC ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 8 นิ้ว ความยาว 222.00
 เมตร พร้อมบอพัก คสล. ขนาด 0.40*0.40*0.40 เมตร จํานวน 9
 จุด
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 6
(กองชาง)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติก
จากเทศบาลตําบลแสวงหา ถึงบ้านสุนทร สําลี หมูที่ 14 ตําบลแสวง
หา

จํานวน 176,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 113.00
 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไมน้อยกวา 452.00 ตร
.ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 38
(กองชาง)
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โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดดําเนินการ จาก
ระบบประปา หมูที่ 6 ตําบลแสวงหา

จํานวน 124,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.10 เมตร รื้อถอนถนน คสล
. พร้อมลงลงหินคลุก จํานวนหินคลุก 108.00 ลบ.ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 4
(กองชาง)

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยการปูผิวแอ
สฟัลท์ติก จุดดําเนินการบริเวณบ้านนายวิชัย จันทร์เรือง หมูที่ 4 
ตําบลแสวงหา

จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมขนาดผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไมน้อยกวา 555.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 3
(กองชาง)

โครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นานางละออง พยัค
เพ็ชร ถึงที่ดินนายฉลอง มีศิลป หมูที่ 13 ตําบลแสวงหา

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมปริมาณงานกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
น้อยกวา 300.00 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก 2 ข้าง ๆ ละ 0-0.20
 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 หน้า 36
(กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 63,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 63,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเก็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน  คาวัสดุ อุปกรณ์ คาตกแตงสถาน
ที่ คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาจ้างเหมายานพาหนะ คาจ้างเหมา  คาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2566-2570) หน้า 206
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 33,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 33,000 บาท

วัสดุการเกษตร
เพื่อจายเป็นคาใช้จายวัสดุการเกษตร เชน ปุย จานพรวน มีดตัด
ต้นไม้ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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