
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบัญญัติ 
เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี  

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

ของ 

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง
อําเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,754,160

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,071,640

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,266,012

แผนงานสาธารณสุข 1,003,040

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 118,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,503,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 894,500

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,120,080

แผนงานการเกษตร 63,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 13,675,968

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 43,499,400



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 13,675,968 13,675,968
    งบกลาง 13,675,968 13,675,968

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,112,160 218,400 1,899,080 211,320 7,440,960
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,634,640 0 0 0 2,634,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,477,520 218,400 1,899,080 211,320 4,806,320

งบดําเนินงาน 2,643,000 50,000 486,000 10,000 3,189,000
    คาตอบแทน 80,000 10,000 60,000 10,000 160,000

    คาใช้สอย 1,443,000 40,000 306,000 0 1,789,000

    คาวัสดุ 600,000 0 90,000 0 690,000

    คาสาธารณูปโภค 520,000 0 30,000 0 550,000

งบลงทุน 63,100 0 46,100 0 109,200
    คาครุภัณฑ์ 63,100 0 46,100 0 109,200

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

รวม 7,833,260 268,400 2,431,180 221,320 10,754,160

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

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

งบดําเนินงาน 393,000 510,000 903,000
    คาตอบแทน 35,000 0 35,000

    คาใช้สอย 338,000 290,000 628,000

    คาวัสดุ 20,000 220,000 240,000

งบลงทุน 500,000 0 500,000
    คาครุภัณฑ์ 500,000 0 500,000

รวม 1,561,640 510,000 2,071,640

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,018,800 1,232,760 0 2,251,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,018,800 1,232,760 0 2,251,560

งบดําเนินงาน 291,000 1,818,152 0 2,109,152
    คาตอบแทน 30,000 10,000 0 40,000

    คาใช้สอย 221,000 936,500 0 1,157,500

    คาวัสดุ 40,000 871,652 0 911,652

งบเงินอุดหนุน 0 1,834,800 70,500 1,905,300
    เงินอุดหนุน 0 1,834,800 70,500 1,905,300

รวม 1,309,800 4,885,712 70,500 6,266,012

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 275,040 0 275,040
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 275,040 0 275,040

งบดําเนินงาน 216,000 312,000 528,000
    คาตอบแทน 70,000 0 70,000

    คาใช้สอย 146,000 262,000 408,000

    คาวัสดุ 0 50,000 50,000

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

รวม 491,040 512,000 1,003,040

หน้า : 5/8



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 งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

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

งบดําเนินงาน 0 913,000 913,000
    คาใช้สอย 0 693,000 693,000

    คาวัสดุ 0 220,000 220,000

งบเงินอุดหนุน 470,000 0 470,000
    เงินอุดหนุน 470,000 0 470,000

รวม 470,000 1,033,000 1,503,000

หน้า : 6/8



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 233,000 392,000 220,000 845,000
    คาใช้สอย 227,000 392,000 210,000 829,000

    คาสาธารณูปโภค 6,000 0 0 6,000

    คาวัสดุ 0 0 10,000 10,000

งบลงทุน 0 0 9,500 9,500
    คาครุภัณฑ์ 0 0 9,500 9,500

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

รวม 233,000 392,000 269,500 894,500

หน้า : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,566,680 0 1,566,680
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,566,680 0 1,566,680

งบดําเนินงาน 1,800,000 0 1,800,000
    คาตอบแทน 255,000 0 255,000

    คาใช้สอย 995,000 0 995,000

    คาวัสดุ 550,000 0 550,000

งบลงทุน 0 3,753,400 3,753,400
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 3,753,400 3,753,400

รวม 3,366,680 3,753,400 7,120,080
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 : 8/8



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 43,090,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 380,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 200,000 บาท

-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คาดวาจะจัดเก็บ 
 ได้

ภาษีป้าย จํานวน 80,000 บาท

-ภาษีป้าย ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา

อากรการฆาสัตว์ จํานวน 100,000 บาท

-อากรการฆาสัตว์ ประมาณการไว้เทากับปที่ 
 ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 222,300 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 800 บาท

-คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย 
 สุรา ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 100 บาท

-คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 
 ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 206,000 บาท

-คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประมาณ 
 การไว้เทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 1,000 บาท

-คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ 
 แจ้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 
 ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  14:15:24 หน้า : 1/4



คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

-คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 
 ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,800 บาท

-คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 
 น้ํามันเชื้อเพลิง ประมาณการไว้เทากับปที่ 
 ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

-คาธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการไว้เทากับป 
 ที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 2,000 บาท

-คาปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้ 
 เทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 5,000 บาท

-คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการ 
 ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประมาณการไว้ 
 เทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 1,000 บาท

-คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ประมาณ 
 การไว้เทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

-คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
 ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 1,600 บาท

-คาใบอนุญาตอื่นๆ ประมาณการไว้เทากับป 
 ที่ผานมา

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

-ดอกเบี้ย ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  14:15:24 หน้า : 2/4



หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 93,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 93,000 บาท

-คาขายแบบแปลน ประมาณการไว้เทากับป 
 ที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,871,850 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 440,000 บาท

-ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์ ประมาณการ 
 ไว้เทากับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,623,500 บาท

-ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 
 ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,477,850 บาท

-ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 
 ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

-ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการไว้เทากับปที่ 
 ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,462,500 บาท

-ภาษีสรรพสามิต ประมาณการไว้เทากับปที่ 
 ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 33,500 บาท

-คาภาคหลวงแร ประมาณการไว้เทากับปที่ 
 ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 34,500 บาท

-คาภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการไว้ 
 เทากับปที่ผานมา

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  14:15:24 หน้า : 3/4



คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 700,000 บาท

-คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
 ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการไว้ 
 เทากับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 25,322,850 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 25,322,850 บาท

-เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  14:15:24 หน้า : 4/4



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

อําเภอแสวงหา   จังหวัดอางทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,090,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 12,803,112 บาท
งบกลาง รวม 12,803,112 บาท

งบกลาง รวม 12,803,112 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 78,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
 ใหแกพนักงานจางของเทศบาลตําบลเพชร 
 เมืองทองตามกฎหมายกําหนด

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนให 
 แกพนักงานจางของเทศบาลตําบลเพชร 
 เมืองทอง ตามที่กฎหมายกําหนด
 จํานวน 7,000 บาท

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,962,800 บาท

เงินอุดหนุนโครงการสรางหลักประกัน     ดานรายไดแกผูสูงอายุ
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน 
 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
 หลักเกณฑ์การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
 2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
 2562 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
 (พ.ศ. 2561-2565) หนา 121
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,760,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม ใหแกผู
พิการหรือทุพพลภาพ 
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน 
 สงเคราะห์เบี้ยความพิการ ตามระเบียบ 
 กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์
 การจายเบี้ยความพิการใหคนพิการของ 
 องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 
 2561-2565) หนา 121

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 100,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แกผูดอยโอกาสทางสังคม
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน 
 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 
 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
 สวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 
 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏตาม 
 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 หนา 121

เงินสํารองจาย จํานวน 419,770 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉิน 
 และจําเป็นเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือเหตุ
 ที่ไมสามารถคาดการณ์ลวงหนาและกอ
 ใหเกิดความเดือดรอนของประชาชน 
 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
 2561-2565) หนา 115
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รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 30,199 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินบํารุงสมาคมสันนิบาต 
 เทศบาลแหงประเทศไทย โดยคํานวณตั้งไว 
 รอยละ 1/6 (0.00167) คิดจากเงินรายไดรับ 
 จริงปที่แลวมาทุกประเภท หักเงินอุดหนุน
 รายรับ(ป 2562) = 35,380,145.81 บาท
 หัก เงินอุดหนุน = 17,297,311 บาท
 คงเหลือ = 18,082,834.81
 (18,082,834.81 x 0.00167=30,198.33 บาท)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน 
 สุขภาพเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 355,343 บาท

-เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
 ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ในอัตรารอย 
 ละ 2 ของรายไดประจําป ตามงบประมาณ 
 รายรับทั่วไป (ไมรวมรายไดจากพันธบัตร 
 เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให และเงินอุดหนุน) 
 รายรับ = 43,291,000 บาท
 หัก เงินอุดหนุน = 25,523,850 บาท
 คงเหลือ   = 17,767,150 บาท
 รอยละ 2   =     355,343 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,441,420 บาท

งบบุคลากร รวม 5,180,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,634,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาใชจายเงินเดือนนายก 
   เทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท จํานวน 12 
   เดือน รวมเป็นเงิน 331,200 บาท
2.เพื่อจายเป็นคาใชจายเงินเดือนรองนายก 
   เทศมนตรี เดือนละ 15,180 บาท จํานวน 2 
   อัตรา จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 
   364,320 บาท

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาใชจายเงินคาตอบแทน 
   ประจําตําแหนงนายก เดือนละ 4,000 บาท 
   จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 48,000 บาท
2.เพื่อจายเป็นคาใชจายเงินคาตอบแทน 
   ประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี จํานวน 
   2 อัตรา ๆละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
   รวมเป็นเงิน 72,000 บาท

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาใชจายเงินคาตอบแทน 
   พิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท 
   จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 48,000 บาท
2.เพื่อจายเป็นคาใชจายเงินคาตอบแทน 
   พิเศษรองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2  
   อัตรา ๆ เดือนละ 3,000 บาท จํานวน 12 
   เดือน รวมเป็นเงิน 72,000 บาท 
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาใชจายเงินคาตอบแทน 
   เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 9,660 
   บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 115,920 
   บาท
2.เพื่อจายเป็นคาใชจายเงินคาตอบแทนที่ 
   ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 6,900 
   บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 82,800 
   บาท 

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาใชจายเงินคาตอบแทน 
   ประธานสภาฯเดือนละ 15,180 บาท จํานวน 
   12 เดือน รวมเป็นเงิน 182,160 บาท 
2.เพื่อจายเป็นคาใชจายเงินคาตอบแทนรอง 
   ประธานสภาฯ เดือนละ 12,420 บาท 
   จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 149,040 บาท
3.เพื่อจายเป็นคาใชจายเงินคาตอบแทนสมา 
   ชิกสภาฯ จํานวน 10 อัตราๆละ 9,660 บาท 
   จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 1,159,200 
   บาท 
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คาตอบแทนอื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเบี้ยประชุมคณะ 
 กรรมการที่สภาเทศบาลแตงตั้งขึ้นไดรับ 
 เงินคาเบี้ยประชุมรายครั้งเฉพาะครั้งที่มา 
 ประชุม ครั้งละ 250 บาท สําหรับประธาน 
 กรรมการของแตละคณะใหไดรับเบี้ย 
 ประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1/4 ของอัตราเบี้ย 
 ประชุมดังกลาว ตามระเบียบ มท. วาดวย 
 เงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน์ 
 ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี 
 รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล 
 ที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล 
 สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรอง 
 ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
 เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก 
 เทศมนตรีและการจายเงินคาเบี้ยประชุม 
 กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2548

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,546,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,856,280 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงิน 
  เดือนพนักงานเทศบาล สํานักปลัด จํานวน 
  6 อัตรา
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงตาม 
  กฎหมายวาดวยเงินเดือนและ เงินประจํา 
  ดังนี้
     1.เพื่อจายเป็นคาใชจายเงินประจํา 
  ตําแหนงปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000 บาท 
  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
     2.เพื่อจายเป็นคาใชจายเงินประจํา 
  ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เดือน 
  ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 
  42,000 บาท
     3.เงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงปลัด 
  เทศบาล เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 
  เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 432,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางทั่วไป เดือน 
  ละ 9,000 บาท 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
  จํานวนเงิน 432,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให 
  แกพนักงานจาง ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท., 
  และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
  เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวน 
  ทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางของ อปท. 
  ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ 2) 
  4 อัตราๆละ 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
  จํานวนเงิน 48,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 3,066,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) ใหแกพนักงานเทศบาล/พนักงานจางที่มีสิทธิไดรับ 
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็น
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร
 ของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับเงิน 
 สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตาม 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
 สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2541 
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 1,850,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 660,000 บาท

(1) คาจางเหมาทั่วไป 
   -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาใหบุคคล 
    ภายนอกกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง 
    ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 
    ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอสราง และอยูใน 
    ความรับผิดชอบของผูรับจางหรือการ 
    จางเหมาแรงงานทําสิ่งของตางๆ คาจาง 
    เหมาบริการทั่วไป จางทําของ ฯลฯ
(2) คาจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
   -เพื่อจายเป็นคาจางจัดทําสื่อ 
    ประชาสัมพันธ์ ขอมูลขาวสาร เชน 
    วารสาร แผนพับ เอกสารรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงานประจําป หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ 
    จางเหมาทําปายหรือแผงบอร์ดประกาศ 
    การจางทําโปสเตอร์ การบันทึก 
    ภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ การจางเหมา 
    โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ 
    โทรทัศน์ ฯลฯ
(3) คาจางเหมาคนงานทั่วไป 
   -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาคนงานทั่วไป 
    เดือนละ 8,000 บาท 5 อัตรา จํานวน 12 
    เดือน
(4) คาประกันภัยรถยนต์สวนกลาง 
   -เพื่อจายเป็นคาประกันภัยรถราชการ 
    ภาคสมัครใจ จํานวน 2 คัน
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,500 บาท

(1) คาใชจายในงานพระราชพิธี รัฐพิธี    
     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในงานพระราช 
     พิธี รัฐพิธี งานพิธี งานรับ-สงเสด็จพระ 
     มหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ คาใช 
     จายในพิธีทางศาสนา หรือตลอดจน 
     งานที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการที่มี 
     หนังสือสั่งการตามระเบียบกฎหมาย 
     กําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
     (พ.ศ. 2561-2565) หนา 125
(2) คารับรอง 
    -เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับ 
     บุคคล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คา 
     ของขวัญ คาพิมพ์เอกสาร คาใชจายที่ 
     เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคา 
     บริการ และคาใชจายอื่นๆ เชน คา 
     รับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ 
     บุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือ 
     เยี่ยมชม หรือศึกษาดูงาน
(3) คาเลี้ยงรับรอง 
    -เพื่อจายเป็นคาอาหารและเครื่องดื่ม 
     ตางๆ และเครื่องใชบริการอื่นซึ่งจําเป็น 
     ที่เกี่ยวของในการเลี้ยงรับรองในการ 
     ประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ 
     หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตง 
     ตั้งตามกฎหมาย
(4) คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา 
   -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อพวง 
    มาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และ 
    พวงมาลา เพื่อใชในการเขารวมพิธีการ 
    ที่เทศบาลหรือหนวยงานอื่นจัดในวัน 
    สําคัญตางๆ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการดําเนินการตามนโยบายอําเภอ,จังหวัด,กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น, และรัฐบาล

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการ
 ตามนโยบายอําเภอ,จังหวัด,กรมสงเสริมฯ 
 และรัฐบาล ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
 (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
 หนา 43

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไป 
 ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช 
 อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา 
 พาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ 
 ใหแกพนักงานเทศบาล/พนักงานจาง/ 
 ลูกจาง/ผูบริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลหรือ
 ผูที่ไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจอนุญาต
 ใหเดินทางไปราชการ

คาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลกรณีครบวาระ 
แทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการ
เลือกตั้งฯ

จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้ง
 ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กรณีครบวาระ 
 แทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการ
 การเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมรวมทั้ง 
 การใหความรวมมือเผยแพรประชาสัมพันธ์ 
 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 และหรือสมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ ปรากฏตาม 
 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 หนา 144
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โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการเฉลิม 
 พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
 พระเจาอยูหัว 69 พรรษา วันที่ 28 
 กรกฎาคม 2564 ปรากฎตามแผนพัฒนา
 ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 141 

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานวันเฉลิม 
 พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
 พันปหลวง ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
 (พ.ศ. 2561-2565) หนา 142

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานวันเฉลิม 
 พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา 
 พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 
 2561-2565) หนา 143

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจางของ
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรมและ 
 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
 ในการปฏิบัติงานของผูบริหาร สมาชิกสภา 
 พนักงาน และพนักงานจางของเทศบาล 
 ตําบลเพชรเมืองทอง ปรากฏตามแผน 
 พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 96
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โครงการอบรมใหความรูตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการอบรมใหความรูแก 
 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 
 ประชาชน มีความรูในการบริหารงานตาม 
 หลักธรรมาภิบาล สรางคุณธรรม ความ 
 โปรงใสในการบริหารงานบุคคล ดานขอมูล 
 ขาวสาร การบริหารจัดการปองกันการทุจริต 
 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 หนา 93

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงซอมแซมครุภัณฑ์ เชน เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 580,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน 
 กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกถายเอกสาร 
 หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ 
 กระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร 
 เกาอี้พลาสติก ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสายไฟฟา ปลั๊กไฟ 
 หลอดไฟฟา เบรกเกอร์ ลําโพง ไมโครโฟน 
 ขาตั้งไมโครโฟน แผงวงจร หมอแปลง
 ไฟฟา ฯลฯ  

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน 
 แปรง ไมกวาด น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ 
 เชน หิน ไม แปรงทาสี ปูน ทราย สังกะสี ตะปู ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุยาน 
 พาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก 
 ยางใน สายไมล์ เพลา ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิงและ 
 หลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 
 น้ํามันเครื่อง รถยนต์สวนกลางของเทศบาล 
 รถยนต์ชนิดตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน
 ในอํานาจหนาที่ของเทศบาล ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
 เชน กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูกันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ 
 คอมพิวเตอร์ เชนตลับผงหมึกสําหรับ 
 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผนดิสก์ เมาส์ 
 แปนพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 516,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการชําระคาไฟฟา 
 ของสํานักงานเทศบาล ไฟฟาสาธารณะที่ 
 อยูในความดูแลของเทศบาล
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท์สํานักงาน 
 เทศบาล

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาโทรเลข คา 
 ดวงตาไปรษณียากร และคาใชจายอื่นๆ      
 ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดสงเอกสาร 
 ตางๆ ของเทศบาล

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 96,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการชําระคาบริการ 
 ทางดานโทรคมนาคม เชน คาใชจายในการ 
 ใชระบบอินเตอร์เน็ต คาเชาพื้นที่              
 อินเตอร์เน็ตและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ

งบลงทุน รวม 149,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 149,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ขนาดกลาง ขาเหล็กชุบโคเมี่ยม
จํานวน 2 ตัวๆละ 3,000 บาท

จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ขนาด 
 กลาง ขาเหล็กชุบโคเมี่ยม จํานวน 2 ตัวๆ 
 ละ 3,000 บาท จํานวนเงิน 6,000 บาท เป็น 
 ครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีราคา 
 มาตรฐานครุภัณฑ์และจําเป็นตองจัดหา 
 ตามราคาทองตลาด

จัดซื้อเกาอี้บุนวมขาเหล็กชุบโคเมี่ยม จํานวน 100 ตัวๆละ 550 บาท จํานวน 55,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้บุนวม ขาเหล็ก 
 ชุบโคเมี่ยม จํานวน 100 ตัวๆละ 550 บาท 
 เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีราคา 
 มาตรฐานครุภัณฑ์ และจําเป็นตองจัดหา 
 ตามราคาทองตลาด
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จัดซื้อชุดโซฟารับแขก พรอมโต๊ะกลาง
จํานวน 2 ชุดๆละ 25,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโซฟารับแขก 
 พรอมโต๊ะกลาง จํานวน 2 ชุดๆละ 
 25,000บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดใน 
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และจําเป็น 
 ตองจัดหาตามราคาทองตลาด

จัดซื้อโต๊ะชุดงานพิธีสําหรับประธานในพิธี จํานวน 1 ชุด จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะชุดงานพิธีสําหรับ 
 ประธานในพิธี จํานวน 1 ชุดๆละ 10,000 บาท 
 เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีราคา 
 มาตรฐานครุภัณฑ์ และจําเป็นตองจัดหา 
 ตามราคาทองตลาด

จัดซื้อโต๊ะทํางานไม ขนาด 120 ซม. จํานวน 2 ตัวๆละ 4,000 บาท จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานไม ขนาด 
 120 ซม. จํานวน 2 ตัวๆละ 4,000 บาท เป็น 
 ครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีราคา 
 มาตรฐานครุภัณฑ์ และจําเป็นตองจัดหา 
 ตามราคาทองตลาด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 8 เครื่องๆละ
2,500 บาท

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 
 มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA  
 (480 Watts) สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอย 
 กวา 15 นาที จํานวน 8 เครื่องๆละ 2,500 
 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 
 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนา 48
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีอําเภอแสวงหา จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับ 
 เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
 เพื่อสนับสนุนเป็นคาใชจายในการจัดงาน
 รัฐพิธี ประจําปงบประมาณ 2564 ปรากฏ
 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)    
 หนา 125

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมการชวยเหลือประชาชนอําเภอ
แสวงหา

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ 
 ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน 
 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ 
 แสวงหา จังหวัดอางทอง ปรากฏตาม
 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 หนา 119  

งานบริหารงานคลัง รวม 2,529,460 บาท
งบบุคลากร รวม 1,779,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,779,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,596,660 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงิน 
 เดือนประจําปใหแกพนักงานเทศบาล 
 จํานวน 5 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 21,300 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให 
 แกพนักงานตามประกาศ ก.จ.,ก.ท. 
 และก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป
 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวนทอง 
 ถิ่น ลูกจางของ อปท. ไดรับเงินเพิ่มการ 
 ครองชีพชั่วคราว

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแก 
 พนักงานเทศบาล ตําแหนงผูอํานวยการ 
 กองคลัง จํานวนเดือนละ 3,500 บาท
 จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง 
 ทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 1 อัตรา
 จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให 
 แกพนักงานจางตามประกาศ 
 ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป 
 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวนทอง 
 ถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางของ อปท. ได 
 รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ 2)

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  14:14:22 หนา : 18/69



งบดําเนินงาน รวม 721,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี 
 พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหแกพนักงาน 
 เทศบาล/พนักงานจาง/ลูกจางที่มีสิทธิไดรับ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก 
 เวลาราชการของพนักงานเทศบาล และ 
 พนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงาน 
 นอกเวลาราชการ ในกรณีที่มีงานเรงดวน 
 หรืออื่นๆ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร 
 ของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับเงิน 
 สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตาม 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
 สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2541            
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 506,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 406,000 บาท

1. คาจางเหมาจัดทําแผนที่ภาษี และเพิ่ม 
    ประสิทธิภาพจัดเก็บรายได ตั้งไว 300,000 
    บาท
    -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดทําแผนที่ 
     ภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บราย 
     ได ใหมีขอมูลครบถวน สมบูรณ์และเป็น 
     ปัจจุบัน
2. คาจางเหมาคนงานทั่วไป ตั้งไว 96,000 
    บาท
     -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการคนงาน 
      ทั่วไป เดือนละ 8,000 บาท 1 อัตรา 
      จํานวน 12 เดือน
3. คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 10,000 บาท
     -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาใหบุคคล 
      ภายนอกกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง 
      ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 
      ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอสราง และอยู 
      ในความรับผิดชอบของผูรับจางหรือ 
      การจางเหมาแรงงานทําสิ่งของตางๆ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไป 
 ราชการในราชอาณาจักร และนอกราช 
 อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา 
 พาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ 
 ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง 
 ลูกจาง หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูมี 
 อํานาจอนุญาตใหเดินทางไปราชการ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาบํารุงซอมแซมครุภัณฑ์ 
 เชนเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม 
 แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
 เชน กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูกันและสี 
 ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน ตลับ 
 หมึก อุปกรณ์บันทึกขอมูล เมาส์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาโทรเลข คาดวงตาไปรษณียากร และ
คาใชจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดสงเอกสารตางๆของ
เทศบาล
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งบลงทุน รวม 28,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 4 ตัวๆละ 4,000 บาท จํานวน 16,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 4 
 ตัวๆละ 4,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมี 
 กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และ 
 จําเป็นตองจัดหาตามราคาทองตลาด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่องๆละ
2,500 บาท

จํานวน 12,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 
 มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA  
 (480 Watts) สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอย 
 กวา 15 นาที จํานวน 5 เครื่องๆละ 2,500 
 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 
 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนา 48

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,051,200 บาท

งบบุคลากร รวม 658,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 658,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 178,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและ 
 เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
 ของพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 432,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางทั่วไป 
 จํานวน 4 อัตราๆละ 9,000 บาท/เดือน 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให 
 แกพนักงานจางตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ 
 ก.อบต. เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับ               
 หลักเกณฑ์การใหพนักงานสวนทองถิ่น 
 ลูกจาง และพนักงานจาง ของ อปท. ไดรับ 
 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)               
 จํานวน 4 อัตราๆละ 1,000 บาท /เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 393,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) ใหแกพนักงานเทศบาล/พนักงานจางที่มีสิทธิไดรับ
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่มี
สิทธิเบิกตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

ค่าใช้สอย รวม 338,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 308,000 บาท

-คาจางเหมาคนงานทั่วไป งานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เดือนละ 8,000 บาท 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน
-คาประกันภัยรถยนต์ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จํานวน 1 คัน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไป 
 ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช 
 อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา 
 เชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ของ 
 พนักงานเทศบาล/พนักงานจาง/ลูกจางหรือ 
 ผูไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจอนุมัติให 
 เดินทางไปราชการ

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหา 
 เกี่ยวกับการจราจร เชน สามเหลี่ยมหยุดรถ 
 กระจกโคงการจราจร กระบองไฟจราจร 
 กรวยจราจร แผงกั้นจราจร เสื้อจราจร 
 เป็นตน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
 มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 480,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายเกี่ยวกับการจัดการจราจร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหา 
 เกี่ยวกับการจราจร เชน การทาสีตีเสน ปาย 
 จราจร กระจกโคงจราจร เสาลมลุก ยาง 
 ชะลอความเร็ว เป็นตน ตามหนังสือ ที่ มท 
 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการปองกัน 
 และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล 
 สําคัญ เชนเทศกาลวันสงกรานต์ 
 เทศกาลวันขึ้นปใหม ฯลฯ และการจัดทํา 
 ปายรณรงค์ปองกันอุบัติเหตุตางๆ ปรากฏ 
 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 หนา 114

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล
ตําบลเพชรเมืองทอง

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆในโครงการ 
 ฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
 ประจําเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  เชน 
 คาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร คา 
 อาหารวาง ฯลฯ  ปรากฏตามแผนพัฒนา  
 ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
 ฉบับที่ 2 หนา 35

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาที่
ของ อปพร. เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆในโครงการ 
 พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติภารกิจตาม 
 อํานาจหนาที่ของ อปพร. เทศบาลตําบล 
 เพชรเมืองทอง เชน คาวัสดุอุปกรณ์ 
 คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวาง ฯลฯ 
 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 
 2561-2565) หนา 113
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษา 
 ซอมแซมทรัพย์สิน เชน รถยนต์บรรทุกน้ํา 
 วิทยุสื่อสาร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุยาน 
 พาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก 
 ยางใน สายไมล์เพลา ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
 สําหรับใชกับรถยนต์ดับเพลิงแบบ 
 เอนกประสงค์ ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํายาเคมีถังดับเพลิง 
 และอื่นๆ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย 
 เชน ชุดดับเพลิง หมวก รองเทา ถุงมือ เสื้อ 
 สะทอนแสง ฯลฯ 

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เชน สายสง 
 น้ําดับเพลิง ที่ดูด ที่ตอสะพาน หัวฉีด ฯลฯ 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,647,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,356,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,356,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,176,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงิน 
 เดือนประจําปของพนักงานเทศบาล จํานวน 
 3 อัตรา 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงตาม 
 กฎหมายวาดวยเงินเดือน และเงินประจํา 
 ตําแหนง ดังนี้
    1. เงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการ 
        ศึกษา จํานวน 12 เดือนๆละ 3,500 บาท 
        เป็นเงิน 42,000 บาท 
    2. เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝ่ายบริหาร 
        งานศึกษา จํานวน 12 เดือนๆละ 1,500 
        บาท เป็นเงิน 18,000 บาท 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางทั่วไป 
 เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 1 คน จํานวน 12 
 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให 
 แกพนักงาน ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ 
 ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว 
 กับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวนทองถิ่น 
 ลูกจางของ อปท.ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพ 
 ชั่วคราว 
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งบดําเนินงาน รวม 291,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น 
 กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหแก 
 พนักงานเทศบาล/พนักงานจาง/
 ลูกจางที่มีสิทธิ์ไดรับ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนนอกเวลาราชการ 
 พนักงานเทศบาล/พนักงานจาง 

ค่าใช้สอย รวม 221,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่่งบริการ จํานวน 116,000 บาท

1. คาจางเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท
    -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาหรือบริการที่ 
     จําเป็นตางๆ
2. คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 
    96,000 บาท
    -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาคนงานทั่วไปราย 
     เดือน จํานวน 1 คนๆละ 8,000 บาท/เดือน 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและ 
  พิธีการ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไป 
 ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช 
 อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา 
 เชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ของ 
 พนักงานเทศบาล/พนักงานจาง/ลูกจาง
 หรือผูไดรับมอบหมาย จากผูมีอํานาจอนุมัติ 
 ใหเดินทางไปราชการ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 45,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือ 
 ซอมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ เชน 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน 
 โต๊ะ เกาอี้ ตู ดินสอ ปากกา ยางลบ 
 ไมบรรทัด ฯลฯ 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 
 เชน แปรง ไมกวาด น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
 เชน กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูกันและสี 
 ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ 
 คอมพิวเตอร์ เชน ตลับผง หมึก สําหรับ 
 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผนดิสก์ 
 เมาส์ แปนพิมพ์ ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,549,188 บาท
งบบุคลากร รวม 1,010,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,010,040 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 900,840 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงิน 
 เดือนประจําปของครู จํานวน 3 อัตรา 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 109,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของขาราชการ 
 พนักงานเทศบาล พนักงานครู และบุคคลา 
 กรทางการศึกษาของเทศบาลตามพระราช 
 บัญญัติเงินเดือนและเงินวิทยฐานะและเงิน 
 ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคคลากร
 ทางการศึกษา พ.ศ. 2547

งบดําเนินงาน รวม 1,770,348 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
 ของพนักงานเทศบาล  และผูมีสิทธิไดรับ 
 สวัสดิการ
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ค่าใช้สอย รวม 960,450 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาครูผูชวยผูดูแลเด็ก จํานวน 288,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการผูชวยครู
  ผูดูแลเด็กรายเดือน จํานวน 3 คนๆละ 
  8,000 บาท/เดือน

คาจางเหมาบริการทั่วไป จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ
 ทั่วไป จางทําของ เป็นตน

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคล 
 เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ 
 คาพิมพ์เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่อง
 ในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการ และ
 คาใชจายอื่นๆ เชนคารับรองในการตอนรับ
 บุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจ 
 งาน หรือเยี่ยมชม หรือศึกษาดูงาน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จํานวน 110,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนสําหรับ
 เด็กปฐมวัย (อายุ2-5ป) ในศูนย์พัฒนาเด็ก 
 เล็กเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง จํานวน 
 65 คน อัตราคนละ 1,700 บาท/ป เป็นเงิน 
 110,500 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนา
 ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 97
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คาใชจายโครงการจัดงานวันสําเร็จการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดงานวัน 
 สําเร็จการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
 ตําบลเพชรเมืองทอง ปรากฎในแผนพัฒนา 
 ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 97

คาใชจายในการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน 73,450 บาท

-เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน อัตราคนละ 
 200 บาท/ป 65 คน
-เพื่อจายเป็นคาอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 
 200 บาท/ป 65 คน
-เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน อัตรา 
 คนละ 300 บาท/ป 65 คน
-เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตรา 
 คนละ 430 บาท/ป 65 คน
 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 
 2565) หนา 98

โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกีฬาสาย 
 สัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเพชร 
 เมืองทอง ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
 (2561-2565) หนา 98

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการทัศนศึกษา
 แหลงเรียนรูนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนา
 เด็กเล็กเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 
 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
 2561-2565) หนา 99

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  14:14:23 หนา : 32/69



อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง จํานวน 318,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอาหาร 
 กลางวันสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
 เด็กเล็กเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 
 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 
 2561-2565) หนา 99

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซม 
 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอสราง ศูนย์พัฒนา 
 เด็กเล็กเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง เชน 
 เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 อาคาร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 799,898 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 
 เชน ถวย จาน ถาดหลุม ชอน แกวน้ํา เครื่อง 
 ครัว แปรง ไมกวาด ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  14:14:23 หนา : 33/69



คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 779,898 บาท

คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวนเงิน 779,898
 บาท
 -เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนวัด 
  บานเพชร จํานวน 229,944 บาท
 -เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนวัด 
  ทองเลื่อน จํานวน 249,106 บาท
 -เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน 
  พวงทองอุปถัมภ์ จํานวน 176,295 บาท
 -เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา 
  เด็กเล็กเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 
  จํานวน 124,553 บาท ปรากฏตามแผน 
  พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  หนา 100 

งบเงินอุดหนุน รวม 1,768,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,768,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ตามโครงการจัดหาครูสาขาวิชา
ที่โรงเรียนขาดแคลน

จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนพวงทอง 
 อุปถัมภ์ตามโครงการจัดหาครู สาขาวิชาที่ 
 โรงเรียนขาดแคลน ปรากฏตามแผนพัฒนา 
 ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 101

เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดทองเลื่อนตามโครงการจางครูปฐมวัย จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดทอง 
 เลื่อน ตามโครงการจางครูปฐมวัย ปรากฏ 
 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
 หนา 102  
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เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดบานเพชรตามโครงการจางบุคคลากรวิชา
ภาษาอังกฤษ

จํานวน 96,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดบาน 
 เพชร ตามโครงการจางบุคคลากร วิชาภาษา 
 อังกฤษ ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
 (พ.ศ. 2561-2565) หนา 102

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ จํานวน 404,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 
 โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ ปรากฏตามแผน 
 พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
 ฉบับที่ 2 หนา 36

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทองเลื่อน จํานวน 572,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
 โรงเรียนวัดทองเลื่อน ปรากฏตามแผน 
 พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
 ฉบับที่ 2 หนา 36

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบานเพชร จํานวน 528,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 
 โรงเรียนวัดบานเพชร ปรากฏตามแผน 
 พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
 ฉบับที่ 2 หนา 37
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 80,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ 
 อบรมทักษะการ Coding เพื่อสงเสริม
 ทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 
 ดวยบอร์ด Kidbright จํานวนเงิน 
 40,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนา
 ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
 ฉบับที่ 2 หนา 37
 -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ 
 ประชันกลอนสดนักเรียน ประจําป
 การศึกษา 2564 เฉลิมพระเกียรติพระบาท 
 สมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว จํานวนเงิน 
 40,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนา
 ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
 ฉบับที่ 2 หนา 39

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 420,280 บาท

งบบุคลากร รวม 254,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 254,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 254,280 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนๆละ 21,190 บาท จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 166,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (เงินรางวัลประจําป) ให
แกพนักงานเทศบาล/พนักงานจางที่มีสิทธิไดรับ
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนนักบริบาลทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 96,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาคนงานทั่วไป จํานวน 96,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาคนงานทั่วไป งานสาธารณสุข เดือน
ละ 8,000 บาท จํานวน 12 เดือน

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 512,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 312,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 262,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์
 และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
 ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
 ตามพระปณิธาน ดร.สมเด็จพระเจานอง
 นางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
 อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
 วรขัตติยราชนารี ปรากฏตามแผนพัฒนา 
 ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 137
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการควบคุม
 และปองกันโรคไขเลือดออก เชน คาวัสดุ 
 อุปกรณ์ในการดําเนินโครงการ คาปาย 
 ประชาสัมพันธ์ คาใชจายอื่น ฯลฯ ปรากฎ 
 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 หนา 137

โครงการปองกันและแกไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการปองกันและ 
 แกไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาด 
 เล็ก PM 2.5 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
 (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
 หนา 46 

โครงการปองกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการปองกัน
 และระงับโรคติดตอ ปรากฎตามแผน
 พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนา 45

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝกอบรม 
 อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ปรากฎตามแผน 
 พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
 ฉบับที่ 2 หนา 45
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โครงการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรมใหความรู 
 ดานสาธารณสุขใหแก แกนนําสุขภาพ ผูนํา 
 กลุมตางๆ ผูประกอบการในงานสุขาภิบาล 
 อาหารและกลุมเสี่ยง ฯลฯ ปรากฏตามแผน 
 พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
 ฉบับที่ 2 หนา 137

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการ
 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
 พิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
 ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟา
 จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
 กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
 เชน คาวัคซีน คาวัสดุ อุปกรณ์ในการ
 ดําเนินโครงการ คาปายประชาสัมพันธ์
 ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
 (พ.ศ. 2561-2565) หนา 136 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนิน
 โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
 ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
 ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
 ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
 รายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององค์กร 
 ปกครองสวนทองถิ่น ปรากฏตามแผน
 พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 หนา 137

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 78,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือประชาชนตาม 
 อํานาจหนาที่ของเทศบาลตามที่กฎหมาย 
 กําหนดใหเป็นอํานาจหนาที่ขององค์กร 
 ปกครองสวนทองถิ่น เชน การ 
 สังคมสงเคราะห์ (ซอมแซมบานผูยากไร) 
 และอื่นๆ ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
 (พ.ศ. 2561-2565) หนา 119
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โครงการสงเสริมศูนย์ชุมชนคุมครองเด็กในเขตเทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริม
 ศูนย์ชุมชนคุมครองเด็กในเขตเทศบาล 
 ตําบลเพชรเมืองทอง ปรากฏตามแผน 
 พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนา 42

งบเงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอางทอง จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเหลา 
 กาชาดจังหวัดอางทอง ปงบประมาณ พ.ศ. 
 2564 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
 (พ.ศ.2561-2565) หนา 120

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,907,540 บาท

งบบุคลากร รวม 1,613,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,613,040 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,433,040 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงิน 
 เดือนประจําป ของพนักงานเทศบาล จํานวน 
 4 อัตรา
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนประจําตําแหนง
 ผูอํานวยการกองชาง ระดับตน ตามกฎหมาย 
 วาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
 เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนประจําตําแหนง 
 หัวหนาฝ่ายบริหารงานชาง ตามกฎหมาย  
 วาดวยเงินเดือนและเงินตอบแทนประจํา 
 ตําแหนง เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 
 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป 
 เดือนละ 9,000 บาท 1 อัตรา จํานวน 12 
 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 ใหแกพนักงานจาง ตามประกาศ ก.จ., ก.ท. 
 และก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป 
 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวน
 ทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจาง ของ 
 อปท.ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 
 จํานวน 1 ราย
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งบดําเนินงาน รวม 1,007,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 304,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 220,000 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
   (เงินรางวัลประจําป) จํานวน 20,000 บาท
   -เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น 
    เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) 
    สําหรับพนักงานเทศบาล/พนักงานจาง/ 
    ลูกจาง ที่มีสิทธิไดรับ
2.คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง/ 
   บุคคล/ชางควบคุมงาน จํานวน 200,000 
   บาท
   -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัด 
    ซื้อจัดจาง/บุคคล/ชางควบคุมงาน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติงาน
 นอกเวลาราชการ

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงาน 
 เทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงินคาเชาบาน ตาม 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา 
 บานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 14,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
 ของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับ
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ค่าใช้สอย รวม 668,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 608,000 บาท

1.คาใชจายคาจางเหมา  จํานวนเงิน 
   300,000 บาท
   -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาใหบุคคล 
    ภายนอกกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง 
    ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 
    ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอสราง และ
    อยูในความรับผิดชอบของผูรับจางหรือ 
    การจางเหมาแรงงานทําสิ่งของตางๆ 
    เพื่อจายเป็นคางจางเหมาบริการทั่วไป 
    จางทําของ ฯลฯ 
2.คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 
   เงิน 288,000 บาท
   -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการคนงาน 
    ทั่วไปรายเดือน จํานวน 3 คน เดือนละ 
    8,000 บาท/คน
3.คาประกันภัยรถกระเชา จํานวนเงิน 
   20,000 บาท
   -เพื่อจายเป็นคาประกันภัยรถราชการ 
    ภาคสมัครใจ ตามระเบียบกระทรวง 
    มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด 
    ทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กร    
    ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรังวัดที่ดิน
 สาธารณประโยชน์
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คาเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไป 
 ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช 
 อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา 
 เชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ของ 
 พนักงานเทศบาล/พนักงานจาง/ลูกจางหรือ 
 ผูไดรับมอบหมาย จากผูมีอํานาจอนุมัติ
 ใหเดินทางไปราชการ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษา
 หรือซอมแซมครุภัณฑ์  หรือทรัพย์สินอื่นๆ
 เชน คอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อ
 วัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา 
 ดินสอ หมึกถายเอกสาร ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อ
 วัสดุคอมพิวเตอร์ เชน หมึก คอมพิวเตอร์ 
 แผนดิสก์ เมาส์ แปนพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 287,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่องๆละ 23,000 บาท

จํานวน 23,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย 
 กวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว 
 สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 
 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ 
 นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ 
 ในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวย 
 ความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
 (Level)เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี 
 คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา 
 ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ง 
    อยูบนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถใน 
    การใชหนวยความจําแยกจากหนวย 
    ความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี 
    ความสามารถในการใชหนวยความ 
    จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย 
    กวา 2 GB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดี 
 กวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ 
 ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม 
 นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน 
 (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 
 1 หนวย
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-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
 Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 
 ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 
 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
-มีแปนพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอย 
 กวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 
 (1920x1080)
-สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, 
 n, ac) และ Bluetooth

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท

จํานวน 22,000 บาท
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คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย 
 กวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย 
 โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ 
 ดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache 
     Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
     ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว 
     สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 
     GHz และมีหนวยประมวลผลดาน 
     กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม 
     นอยกวา 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache 
     Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
     ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว 
     สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 
     GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ 
     นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความ 
     สามารถในการประมวลผลสูง
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดี 
 กวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ 
 ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม 
 นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย 
 กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม 
 นอยกวา 12 นิ้ว
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 
 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
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-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA 
 จํานวนไมนอยกวา 1ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
 Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 
 ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi 
 (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท

จํานวน 7,500 บาท
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คุณลักษณะพื้นฐาน
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, 
 Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่อง 
 เดียวกัน
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง 
 ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก 
 โรงงานผูผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 
 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับ 
 กระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที 
 (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ 
 A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) 
 หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา 
 -สี) ได
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอย 
 กวา 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
-มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto 
 Document Feed)
-สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและ 
 ขาวดํา
-สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 
 สําเนา
-สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 
 เปอร์เซ็นต์
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 
 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
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 Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา 
 จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใช 
 งานผาน เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 
 802.11b, g, n) ได
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่องๆละ
2,500 บาท

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 
 มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA  
 (480 Watts) สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอย 
 กวา 15 นาที จํานวน 2 เครื่องๆละ 2,500 
 บาท 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 230,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 230,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาออกแบบ ที่จายใหแกเอกชน 
 นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมา 
 ซึ่งสิ่งกอสราง

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,008,200 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
 ทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท 1 อัตรา จํานวน 
 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 ใหแกพนักงานจางตามประกาศ ก.จ., ก.ท. 
 และก.อบต.เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป 
 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวน
 ทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางของ อปท. 
 ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 
 1 ราย

งบดําเนินงาน รวม 622,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 192,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 192,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมารายเดือนชางไฟฟา 
 และโยธา เดือนละ 8,000 บาท 2 คน จํานวน 
 12 เดือน

ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟา เชน หลอดไฟฟา 
 ฟิวส์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนส์ เบรกเกอร์ 
 โคมไฟฟา เข็มขัดรัดสาย ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง
 ตางๆ เชน หิน ทราย ปูน ทอ สี แปรง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามัน 
 เบนซิน น้ํามันหลอลื่นสําหรับรถบรรทุกติด 
 เครนและสนับสนุน เครื่องจักรกลของทาง 
 ราชการ เอกชน ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 3,745,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,745,700 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 
ขางโรงอาหารโรงเรียนวัดทองเลื่อน

จํานวน 24,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.00 เมตร ยาว  
 16.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
 คสล.ไมนอยกวา  48.00  ตารางเมตร และ 
 ลงหินคลุกไหลทางขางละ 0.20 เมตร 
 หรือตามสภาพพื้นที่ ปรากฏตามแผน
 พัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนาที่ 55

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 
จากถนนลาดยางซอยบานนายลําพวน สืบจากคลาย

จํานวน 236,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.50 เมตร ยาว 
 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
 คสล.ไมนอยกวา 455 ตารางเมตร และลงหิน 
 คลุกไหลทางขางละ 0.20 เมตร หรือตาม 
 สภาพพื้นที่ ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
 (2561-2565) หนาที่ 54

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 
จากถนนลาดยางถึงบานนางไฉน  พลิพล

จํานวน 39,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 2.50 เมตร 
 ยาว 30.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี 
 พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 75.00  ตารางเมตร 
 และลงหินคลุกไหลทางขางละ 0.20 เมตร 
 หรือตามสภาพพื้นที่ ปรากฏตามแผนพัฒนา 
 ทองถิ่น (2561-2565) เพิ่เมติม ครั้งที่ 2 
 หนาที่ 34
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 
จาก คสล. เดิม บานนางสุมาลี เพ็งสลิตย์

จํานวน 218,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.00 เมตร ยาว 
 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
 คสล.ไมนอยกวา 420 ตารางเมตร และลงหิน 
 คลุกไหลทางขางละ 0.20 เมตร หรือตาม 
 สภาพพื้นที่ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
 (2561-2565) หนาที่ 64

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 
สายบานนายแฉลม พึ่งเสือ

จํานวน 301,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน 
 คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 3.00 เมตร 
 ยาว 193.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
 มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 579  ตารางเมตร 
 และลงหินคลุกไหลทางขางละ 0.20 เมตร 
 หรือตามสภาพพื้นที่ ปรากฏตามแผน
 พัฒนาทองถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม 
 ครั้งที่ 2 หนา 27

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7  จาก คสล.เดิม 
บานนายบัว บุญลา ถึง บานนางละมาย เข็มกลัด

จํานวน 96,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.00 เมตร 
 ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
 พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 186 ตารางเมตร 
 และลงหินคลุกไหลทางขางละ 0.20 เมตร 
 หรือตามสภาพพื้นที่ปรากฏตามแผนพัฒนา 
 ทองถิ่น(2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
 หนาที่ 8
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 
จาก คสล.เดิม ถึงบานนางสาวพัชรี ภูษาทอง

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน 
 คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 2.50 เมตร        
 ยาว 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี 
 พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา77.50 ตารางเมตร 
 และลงหินคลุกไหลทางขางละ 0.20 เมตร     
 หรือตามสภาพพื้นที่ปรากฏตามแผนพัฒนา 
 ทองถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
 หนา 8

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7
จาก คสล.เดิม ถึงบานนางวรรณี  เชื้อขจร

จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.00 เมตร 
 ยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
 พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 231 ตารางเมตร 
 และลงหินคลุกไหลาทางขางละ 0.20 เมตร 
 หรือตามสภาพพื้นที่ ปรากฏตามแผนพัฒนา 
 ทองถิ่น (2561-2565) หนา 35

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8
จากแยกบานนายประจวบ  แกวเมือง  ถึงบาน
นางสังวาล  ชูชอ

จํานวน 62,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.00 เมตร 
 ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
 พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 120 ตารางเมตร 
 และลงลูกรังไหลทาง  ปรากฏตามแผน 
 พัฒนาทองถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม 
 ครั้งที่ 2 หนา 15 

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  14:14:23 หนา : 55/69



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 
จากถนนค.ส.ล.เดิม – บานนายบรรจง ปานทอง

จํานวน 75,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 2.50 เมตร 
 ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
 มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 154.00 ตารางเมตร 
 และลงหินคลุกไหลทางขางละ 0.20 เมตร 
 หรือตามสภาพพื้นที่ ปรากฏตามแผนพัฒนา 
 ทองถิ่น (2561-2565) หนา 47

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 
จากถนนค.ส.ล.เดิม – บานนายเวีย บํารุงผล

จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 2.50 เมตร ยาว 
 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
 คสล.ไมนอยกวา 162.50 ตารางเมตร และ 
 ลงหินคลุกไหลทางขางละ 0.20 เมตร     
 หรือตามสภาพพื้นที่ ปรากฏตามแผนพัฒนา 
 ทองถิ่น (2561-2565) หนา 44

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม คลองน้ําทิ้งเชื่อมตอ 
หมูที่ 4 ถึง ถนนแสวงหา-ดอนกราง

จํานวน 411,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน  
 คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม คลองน้ําทิ้ง
 เชื่อมตอ หมูที่ 4 ถึง ถนนแสวงหา-ดอนกราง 
 กวาง 4.00 เมตร ยาว 198.00 เมตร หนา 
 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 
 792 ตารางเมตร และลงหินคลุกไหลทาง 
 ขางละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 
 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 
 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนา 6
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โครงการกอสรางถนนดิน หมูที่ 7 ซอยบานนางมณี บุญปลีก จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนดิน ฐานดิน 
 กวาง 4.00 เมตร ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร 
 ยาว 120.00 เมตร สูง 0.70 เมตร  และลงหิน 
 คลุก 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.10 
 เมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561- 
 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 9 

โครงการกอสรางถนนดิน หมูที่ 8 จากบานนางนงนุช แกวเมือง 
ถึงเขตบานนายจันทร์ แกวเมือง

จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนดิน ฐานดิน 
 กวาง 4.00 เมตร ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร 
 ยาว 90.00 เมตร สูง 0.50 เมตร  และลงหิน 
 คลุกกวาง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 
 0.10 เมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
 (2561-2565) หนา 79  

โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค์ หมูที่ 10
บริเวณประปาหมูบานทุงแค

จํานวน 230,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางศาลาอเนกประสงค์ 
 กวาง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ปรากฏ 
 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)  
 หนา 110

โครงการขุดลอกคลองและวางทอ ค.ส.ล.พรอมบอพัก หมูที่ 6 
บริเวณแทงค์น้ําประปา

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาขุดลอกคลองสภาพเดิม 
 กวาง 4.00 เมตร เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 
 2.00 เมตร ขุดลอกใหมใหมีสภาพ กวาง 
 4.00 เมตร เมตร ยาว 1,000 เมตร  ลึก 2.50 
 เมตร และวางทอ คสล. ขนาดเสนผา 
 ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน 24 ทอน และ 
 บอพัก 1 แหง ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง 
 ถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 7
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตไฟโคมกิ่งเดี่ยว
สูง 9.00 เมตร แบบโซลาเซลล์
2 เขต

จํานวน 996,000 บาท

-เพื่อจายในโครงการขยายเขต
 ไฟโคมกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร 
 แบบโซลาเซลล์ 2 เขต
   1. แยกสะพาน คสล.วัดพวงทอง
       หมูที่ 8 และ หมูที่ 13 จํานวน 
       12 ตน
   2. แยกสะพาน หมูที่ 7 และ หมูที่ 10
       จํานวน 12 ตน รวมจํานวน 24 ตน
       พรอมอุปกรณ์และติดตั้ง ทั้ง 2 เขต
       ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
       (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
       หนา 33

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงหองประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเพชรเมืองทอง

จํานวน 240,000 บาท

-เพื่อจายในโครงการปรับปรุง                  
 หองประชุมสภาฯ โดยปรับปรุง  
 ฝาเพดานฉาบเรียบแบบฝาหลุม
 และติดตั้งระบบไฟสองสวางแบบ
 ดาวน์ไลท์ พรอมกรุผนังภายใน
 ดวยไมอัดสักทั้งหองประชุมสภาฯ
 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
 (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 หนา 40
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โครงการปูผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิวถนนคอนกรีตเดิม  
หมูที่ 8 ถนนสายคูเมืองวัดประดับ เขามาถนนเสนทางไปหวยใผ

จํานวน 203,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปูผิวยางแอสฟัลท์ติก 
 คอนกรีต ทับผิวถนนคอนกรีตเดิม ผิวจราจร 
 กวาง 3.00 เมตร ระยะทาง ยาว 225.00  
 เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอย 
 กวา 675 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนา 
 ทองถิ่น (2561-2565) หนา 39

โครงการปูผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิวทางถนนคอนกรีตเดิม
หมูที่ 9 จากสวนนายสมพร กุฎีรัตน์ - กลุมบานนายสวง เกตุทอง

จํานวน 150,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปูผิวยางแอสฟัลท์ติก 
 คอนกรีต ทับผิวทางถนนคอนกรีตเดิม       
 ผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร ระยะทาง ยาว  
 166.00  เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ 
 ไมนอยกวา 498 ตารางเมตร  ปรากฏตาม 
 แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม 
 ครั้งที่ 2 หนา 34

งบเงินอุดหนุน รวม 520,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 520,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟาทางสาธารณะ (สายดับ) 
พรอมโคมกิ่งหมู 14 จากบานนางสมทรง พึ่งทรัพย์ 
ถึงบานนายวิก คงแสง

จํานวน 288,500 บาท

-เพื่อจายในโครงการขยายเขตไฟฟา
 ทางสาธารณะ (สายดับ) พรอมโคมกิ่ง 
 หมู 14 ระยะทาง 600.00 เมตร  ติดตั้ง 
 กิ่งโคมไฟ จํานวน 18 ตน ปรากฏตาม
 แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 73
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โครงการขอขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา (สายดับ) พรอมกิ่งโคม หมูที่ 10 
จากบานนางมาลี มีแกว ถึงบานนายบุญสง พลอยแสง

จํานวน 110,000 บาท

-เพื่อจายในโครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
 (สายดับ) พรอมกิ่งโคม หมูที่ 10 ระยะทาง 
 110 เมตร  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
 (2561-2565) หนา 50   

โครงการขอขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา พรอมกิ่งโคม หมูที่ 12
จากบานนายทองคํา ภูระหงษ์ - บานนางสวาท ผองพึ่ง

จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายในโครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
 พรอมกิ่งโคม หมูที่ 12 ระยะทาง 90.00 เมตร  
 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 
 หนา 62

โครงการขอขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 12 จากเสาไฟเดิม 
ถึงทางเขาบานนายจํารูญ  รอดจรูญ

จํานวน 32,000 บาท

-เพื่อจายในโครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
 หมูที่ 12 ระยะทาง 32 เมตร ปรากฏตามแผน 
 พัฒนาทองถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
 2 หนา 25

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,053,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางทั่วไป 
 คนละ 9,000 บาท 1 คน จํานวน 12 เดือน 
 (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให 
 แกพนักงานจาง ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ 
 ก.อบต. เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก 
 เกณฑ์การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง 
 และพนักงานจางของ อปท. ไดรับเงินเพิ่ม 
 การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ของสํานัก 
 ปลัด เดือนละ 1,000 บาท 1 อัตรา จํานวน 12 
 เดือน
 

งบดําเนินงาน รวม 933,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 653,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 558,000 บาท

-เพื่อจายเป็น
   1. คาจางเหมาหรือคาบริการกําจัดขยะ 
       มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   2. คาจางเหมาคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย 
       และสิ่งปฏิกูล จํานวน 3 อัตราๆละ 8,000 
       บาท จํานวน 12 เดือน
   3. คาประกันภัยรถบรรทุกขยะ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะในครัวเรือนอยางยั่งยืน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงาน 
 โครงการจัดการขยะในครัวเรือนอยางยั่งยืน 
 (สํานักปลัด) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
 (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
  หนา 44
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โครงการธนาคารขยะ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงาน 
 โครงการธนาคารขยะ เชน คาจัดซื้อขยะ 
 รีไซเคิล คาวัสดุ อุปกรณ์ คาตกแตงสถานที่ 
 คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 
 คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมายาน 
 พาหนะ คาจางเหมา เครื่องขยายเสียง 
 คาใชจายอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ (สํานักปลัด) 
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 
 2561-2565) หนา 133

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษา 
 ซอมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังขยะ 
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ
 ยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ 
 ยางนอก ยางใน สายไมล์เพลา ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายวัสดุเชื้อเพลิงและ 
 หลอลื่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย
 คนงานประจํารถขยะ เชน ถุงมือยาง หรือ 
 หนัง ผาปิดปากปิดจมูก รองเทายางหุมสน 
 รางเทาบู๊ท เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ฯลฯ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดเวที 
 ประชาคม เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
 ใหเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ อปท. 
 พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 
 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนา 41

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําเวที 
 ประชาคมหมูบาน เพื่อสงเสริมกระบวนการ
 มีสวนรวมและรับฟังความคิดเห็นของ 
 ประชาชนในเรื่องตางๆ คาใชจายในการ
 จัดทําแผนชุมชน ฯลฯ ปรากฏตาม
 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 หนา 95

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและฝกอาชีพของชุมชน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริม 
 และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ และฝก 
 อาชีพของชุมชน เชน คาวัสดุอุปกรณ์     
 ปายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ปรากฏตามแผน 
 พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 หนา 127
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 288,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 288,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 282,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 192,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาคนงานทั่วไปราย 
 เดือน จํานวน 2 คน เดือนละ 8,000 บาท/คน 
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายดําเนินการจัดภูมิทัศน์ สรางสวนหยอมและสวนสาธารณะ 
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายดําเนินการจัดภูมิทัศน์ 
 สรางสวนหยอมและสวนสาธารณะเทศบาล 
 ตําบลเพชรเมืองทอง ปรากฏตามแผน 
 พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 หนา 132

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 6,000 บาท
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการชําระคาน้ํา 
 ประปาของพิพิธภัณฑ์บานคูเมือง
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 592,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 592,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 592,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 192,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาคนงานทั่วไป
 รายเดือน จํานวน 2 คน เดือนละ 8,000 บาท 
 (กองการศึกษาฯ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ตานยาเสพติด จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแขงขันกีฬา 
 ชุมชนสัมพันธ์ตานยาเสพติดของเทศบาล 
 ตําบลเพชรเมืองทอง เชน คาวัสดุ อุปกรณ์ 
 เครื่องขยายเสียง คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ 
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 
 2565) หนา 106

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการวันเด็ก
 แหงชาติ เชน คาวัสดุ อุปกรณ์ 
 คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ปรากฏตามแผน
 พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 หนา 101

โครงการสงเสริมและสนับสนุนกีฬา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงนักกีฬา
 เขารวมการแขงขันในรายการตางๆที่
 หนวยงานอื่น ภาครัฐหรือเอกชนที่จัด 
 แขงขัน ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา
 ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 140
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในพิธีการศาสนาตางๆ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีทางศาสนา 
 ตางๆที่เทศบาลจัดขึ้น หรือรวมกับหนวยงาน 
 อื่น ฯลฯ (กองการศึกษาฯ) ปรากฏตามแผน 
 พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 123

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงาน 
 ประเพณีสงกรานต์ เชนคาวัสดุ อุปกรณ์ 
 คาตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ 
 ที่เกี่ยวของกับโครงการฯใหเป็นไปตาม 
 ระเบียบฯ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ปรากฏตาม 
 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 หนา 123

โครงการจัดงานวันเขาพรรษา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดงาน
 วันเขาพรรษา เชน คาเทียน คาตกแตง
 สถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
 ใหเป็นไปตามระเบียบที่กําหนดให
 ปฏิบัติได (กองการศึกษาฯ) ปรากฏตาม
 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 หนา 123
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โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงาน 
 ประเพณีลอยกระทง เชน คาวัสดุ อุปกรณ์ 
 คาตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ 
 ที่เกี่ยวของกับการจัดงาน ตามระเบียบฯ 
 กําหนดใหดําเนินการได (กองการศึกษาฯ) 
 ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 124

โครงการวันรําลึกสดุดีวีรชนคนแสวงหา จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม
 รวมขบวนสดุดีวีรชนคนแสวงหา และ
 คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
 โครงการ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา
 ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 124

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

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวและกระตุนเศรษฐกิจ
อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง ประจําปงบประมาณ
2564 (งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา ครั้งที่ 15)

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอแสวงหา 
 เป็นคาใชจาย โครงการสงเสริมการทอง 
 เที่ยวของอําเภอแสวงหา (กองการศึกษาฯ) 
 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 
 2565) หนา 126

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  14:14:23 หนา : 67/69



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 166,000 บาท

งบลงทุน รวม 166,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 166,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางรั้วพิพิธภัณฑ์บานคูเมือง จํานวน 166,000 บาท

-เพื่อจายในโครงการกอสราง
 รั้วพิพิธภัณฑ์บานคูเมือง 
 ยาว 110 เมตร ปรากฏตามแผน
 พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนา 40

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 63,000 บาท

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

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
 มาจากพระราชดําริฯ ตามหนังสือกรม
 สงเสริมฯ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1425 
 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 ปรากฏตามแผน 
 พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
 หนา 131
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ค่าวัสดุ รวม 33,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 33,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อไมยืนตน ไมดอก 
 พันธุ์พืช หญาตางๆ เพื่อจัดภูมิทัศน์ในเขต 
 เทศบาล และคาใชจายอื่นๆ 
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสารเคมีปองกันและ 
 กําจัดวัชพืช
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