
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลบางเก่า
อําเภอ ชะอํา   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 41,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,132,620 บาท
งบบุคลากร รวม 8,268,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีตําบลบางเก่า และรองนายก
  เทศมนตรีตําบลบางเก่า

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบล
  บางเก่า และรองนายกเทศมนตรีตําบลบางเก่า

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตําบลบางเก่า
  และรองนายกเทศมนตรีตําบลบางเก่า

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบางเก่า
  และทีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบางเก่า

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลตําบลบางเก่า  
  รองประธานสภาเทศบาลตําบลบางเก่า และสมาชิกสภาเทศบาล
  ตําบลบางเก่า

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,643,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,501,040 บาท

1.เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลในสํานักปลัดเทศบาล
   จํานวน 15 อัตรา                             จํานวน 4,262,000 บาท         
2.เพือจ่ายเป็นเงินเดือนครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางเก่า
   จํานวน 239,040  บาท 
   (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา  
    เด็กเล็ก)
    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 162,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัด
  เทศบาล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการ
  ศึกษา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 210,840 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 625,800 บาท
1.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
   ในสํานักปลัดเทศบาล รวมจํานวน 4 อัตรา จํานวน 517,800 บาท
2.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
   จํานวน 1 อัตรา จํานวน 108,000 บาท (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
   ทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
1.เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
   และพนักงานจ้างทัวไปในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 3 อัตรา
   จํานวน 48,000  บาท
2.เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพขัวคราวของพนักงานทัวไป
   ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12,000 บาท (ตังจ่ายจาก
   เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เงินอืนๆ จํานวน 84,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล 
      จํานวน 84,000 บาท
 

งบดําเนินงาน รวม 2,640,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 430,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 350,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
   เทศบาลตําบลบางเก่าตามทีได้รับมอบหมาย
-  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
-  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง
-  เพือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาทีเสียไปเพือ
   สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที (อปพร.)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างของเทศบาล
  ตําบลบางเก่าทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึงมีสิทธิตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของพนักงานเทศบาล
   และลูกจ้างประจําของสํานักปลัดเทศบาลซึงมีสิทธิเบิกได้
   ตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 1,256,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 
  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบุคคล
  ภายนอก ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าระวางบรรทุก ค่าเบียประกัน ค่าใช้
  จ่ายในการดําเนินคดีตามพิพากษา ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา 
  ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าโฆษณาและ
  เผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
  วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆฯลฯ
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
1.ค่ารับรอง/พิธีการ                     จํานวน 40,0000 บาท
   - เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร 
     ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการ และค่า
     ใช้จ่ายอืน ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองเพือเป็นการ
     รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีไปนิเทศงาน 
     ตรวจงานหรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีที
     เกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
2.ค่าเลียงรับรอง                          จํานวน 20,000  บาท
   - เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม เครืองใช้ในการเลียงรับรอง
     และค่าบริการอืนๆซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองใน
     การประชุมสภาฯหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับ
     แต่งตังตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสังการของ มท.มหาดไทย/
     การประชุมระหว่าง อปท./ประชุมกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเช่าทีดิน จํานวน 5,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทีดินเพือประโยชน์ของทางราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
   และนอกราชอาณาจักรของของคณะผู้บริหารเทศบาล รองนายก
   เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรี 
   ประธานสภา เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล   
   พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
   และเจ้าหน้าทีท้องถินทีเกียวข้องในหน่วยงาน เช่น คําเบียเลียง
   เดินทาง ค่าพาหนะ คําเช่าทีพัก ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
   ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และ(ฉบับที 2)พ.ศ.2558

ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียน จํานวน 150,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆของผู้บริหาร 
   สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างทีมีสิทธิเบิกจ่าย
   ได้ตามระเบียบ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
   และพวงมาลัย

โครงการค่าจ้างเหมาต่อสัญญา Website ของเทศบาลตําบลบางเก่า จํานวน 3,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการค่าจ้างเหมาต่อสัญญา 
   Website ของเทศบาลตําบลบางเก่า  
-  เป็นไปตามพระราชกฏษฎีฎาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการ
   บ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี 
   (พ.ศ.2561 -2564) หน้าที  65  ลําดับที 5
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โครงการจัดการเลือกตังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบาง
เก่า

จํานวน 400,000 บาท

 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตังนายก
    เทศมนตรีและสภาชิกสภาเทศบาลตําบลบางเก่า เช่น ค่าจัดสถานที
    ค่าจ้างเหมาทําป้ายการเลือกตัง ค่าวัสดุ อุปกรณ์และแบบพิมพ์ 
    ค่าอาหารและเครืองดืมในสถานทีเลือกตัง ค่าอาหารและเครืองดืม
    ในวันอบรม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าไปรษณีย์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี 
    (พ.ศ.2561 -2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1)
    หน้าที 19 ลําดับที 1

โครงการจัดทําจดหมายข่าว  ทต.บางเก่า จํานวน 20,000 บาท
  - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําจดหมายข่าว
    ทต.บางเก่า  เช่น ค่าพิมพ์เอกสาร ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีฎาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการ
    บ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี 
    (พ.ศ.2561 -2564)  หน้าที  65  ลําดับที 3

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน
   เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ค่าวัสดุ 
   อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถ
   เบิกจ่ายในรายการประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
   การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี 
   (พ.ศ.2561-2564 )หน้าที 66 ลําดับที 9

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จํานวน 50,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม 
   จริยธรรม สําหรับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
   พนักงานจ้าง เช่น ค่าเช่าทีพัก ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร
   ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถ
   เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
   อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2547
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี
   (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 67 ลําดับที 10

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพการ
บริหารราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จํานวน 200,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและ
   ศึกษาดูงาน เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารราชการ เช่น ค่าอาหารว่าง
   และเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน/เย็น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ
   วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์เครืองเขียน ค่าจ้างเหมารถ ค่าของทีระลึก 
   ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการในการ
   ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
   ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี 
   (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 66 ลําดับที 7
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
  - รายจ่ายเพือจัดทําสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
    ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 

ค่าวัสดุ รวม 374,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ในสํานักปลัดเทศบาล 
   เช่นกระดาษ ปากกา ดินสอ ซองนําตาล ซองจดหมาย
   ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม ฯลฯและวัสดุสํานักงานอืนๆทีจําเป็นที
   สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 4,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นแบตเตอรี (ถ่านไฟฉาย) 
   ถ่านไมโครโฟน ปลักไฟ ฯลฯและวัสดุอืนๆทีจําเป็นและสามารถ
   เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น นํายาล้างจาน
   นํายาทําความสะอาดพืน ไม้กวาด นํายาล้างห้องนํา ไม้ถูพืน ฯลฯ
   และวัสดุงานบ้านงานครัวอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 220,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเชล
   เบนซิล นํามันเครือง ฯลฯและวัสดุเชือเพลิงอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายใน 
   ประเภทรายจ่ายนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 65,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกเครืองพิมพ์
  แป้นพิมพ์ เม้าส์ และอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 580,800 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 510,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานและไฟฟ้าสาธารณะทีใช้หน่วย
   เกินสิทธิ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลบางเก่าและ
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางเก่า

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้ในการติดต่อราชการ
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนานัติ ค่าจัดซือดวงตราไปรษณย์ 
   ค่าจัดส่งพัสดุภัณฑ์ ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 28,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม
  ในการบริการ ค่าเช่าคู่สายอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 201,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 201,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 15,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์ 
   ขนาด  60*180*75 ซม.จํานวน 10 ตัวๆละ1,500 บาท
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว1134
   ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-  จัดซือตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี
   (พ.ศ.2561 -2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1)
   หน้าที  21  ลําดับที 8

จัดซือพัดลมตังพืน จํานวน 12,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมตังพืน ขนาด 16 นิว
   จํานวน 10 เครืองๆละ 1,250 บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว1134
   ลงวันที 9  มิถุนายน 2559
 - จัดซือตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี
   (พ.ศ.2561 -2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1)
    หน้าที  21 ลําดับที 8

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือเครืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 74,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเสียง จํานวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ดังนี
   ตู้ลําโพงพร้อมขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิว  ขาตังลําโพง
   ลําโพง มิกเซอร์ และอุปกรณ์ทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
   ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี 
   (พ.ศ.2561 -2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1)
   หน้าที  22 ลําดับที 9

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
 - รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
    เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
    ปกติหรือค่าซ่อมกลาง
 -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
    ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

งบรายจ่ายอืน รวม 22,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 22,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษา จํานวน 22,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาในการสํารวจความพึงพอใจในการ
   บริการของเทศบาลตําบลบางเก่า
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,372,520 บาท
งบบุคลากร รวม 1,762,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,762,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,539,740 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลในกองคลัง จํานวน 5 อัตรา
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลังและ
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,780 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างในกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างในกองคลัง
งบดําเนินงาน รวม 610,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
   การจัดซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
  ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการ  บุคคลภายนอก 
  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าจ้างทําของ  เป็นต้น

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
   และนอกราชอาณาจักรของของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง 
   เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคําใช้จ่ายในการเดินทาง
   ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และ(ฉบับที 2)พ.ศ.2558

ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆของพนักงานเทศบาล
   และพนักงานจ้างทีมีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557

โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จํานวน 20,000 บาท
  - เพือจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีในเขตเทศบาล
  - พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
    พ.ศ.2560
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี
    (พ.ศ.2561 -2564)  หน้าที 69 ลําดับที 16
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
 - รายจ่ายเพือจัดทําสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
    ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
      

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร
   ต่าง ๆ  ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน  เช่น  เครืองเขียน  แบบพิมพ์  
   สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการจ้างพิมพ์และอืนๆทีสามารถเบิกจ่าย
   ในประเภทรายจ่ายนี
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นจัดเก็บข้อมูล  ผ้าหมึก
   พิมพ์  อุปกรณ์เพิมเติม  ค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกียวข้องกับ
   การปฏิบัติงานและอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย์
   ค่าจัดส่งพัสดุภัณฑ์ ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 304,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 227,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 67,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุและเตรียมความพร้อมรับมือ
สาธารณภัย

จํานวน 7,200 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําป้ายรณรงค์
   ลดอุบัติเหตุและพร้อมรับมือสาธารณภัย เช่น จัดทําป้ายไวนิลพร้อม
   โครงไม้ติดตัง จํานวน 4 ป้าย
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี 
   (พ.ศ.2561 -2564) หน้าที 58  ลําดับที 3

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกียวกับการระงับอัคคีภัยเบืองต้นสําหรับ
ประชาชน

จํานวน 60,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
   เกียวกับการระงับอัคคีภัยเบืองต้นสําหรับประชาชน เช่น ค่าตอบแทน
   วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย ค่าอุปกรณ์ต่างๆ
   สําหรับฝึกภาคปฏิบัติและค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
   รายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี 
   (พ.ศ.2561 -2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที )
   หน้าที 62  ลําดับที 9
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ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสัญญาณไฟกระพริบติดหัวกรวยจราจร 
   จํานวน 10 อัน
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรรี (ถ่านไฟฉาย ขนาด D) 
   จํานวน 10 กล่อง
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระบองไฟจราจร แบบชาร์จไฟได้
   ขนาด 54 ซม. จํานวน 20 อัน 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือท่อนํา ขนาดต่างๆ ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ และ
    วัสดุก่อสร้างอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองดับเพลิงเคมีพร้อมตู้ใส่เครืองดับเพลิง
   จํานวน 10 ชุด

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายส่งนําไนล่อน ขนาด 8  นิว
    ม้วนละ 100 เมตร  จํานวน 2 ม้วน

งบลงทุน รวม 77,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 77,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองสูบนําเบนซิน จํานวน 39,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําเบนซิล ขนาด 5.5 แรงม้า 
   พร้อมติดตังท่อพญานาค จํานวน 2 เครืองๆละ 19,500 บาท
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
   ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
 - จัดซือตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี 
   (พ.ศ.2561 -2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1)
   หน้าที 46  ลําดับที 15

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ป้ายสัญญาณไฟจราจร จํานวน 25,000 บาท
 1.จัดทําป้ายสัญญาณไฟจราจร
   - เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายสัญญาณไฟจราจร จํานวน 1 ป้าย
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
     ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
   - จัดซือตามเกณฑ์ราคมท้องตลาด
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี
     (พ.ศ.2561 -2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1)
     หน้าที 46  ลําดับที 14
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ครุภัณฑ์อืน
1.กระจกโค้งจราจร จํานวน 13,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระจกโค้งจราจร ขนาด 24 นิว จํานวน 9 ชิน
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
   ด่วนมากที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
 - จัดซือตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561 -2564)
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 46  ลําดับที 16

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,424,138 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,424,138 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,666,980 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
  - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  เช่น เช่นค่าจัดเตรียม
    สถานที ค่าจ้างเหมาทําอาหาร ค่าจัดทําป้าย และค่าใช้จ่ายอืนๆที
    สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
    จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วม
    แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี
    (พ.ศ.2561 -2564)  หน้าที 50   ลําดับที 3
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,616,980 บาท
  1.เพือจ่ายเป็นค่าอาหารอาหารกลางวัน 3 โรงเรียน  ดังนี
      - โรงเรียนวัดโตนดหลวง 200 * 20 * 242 = 968,000 บาท
      - โรงเรียนบ้านบางเก่า    200 * 20 * 60   = 240,000 บาท  
      - โรงเรียนบ้านบางเกตุ    200 * 20 * 52   = 208,000 บาท
      - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
         ที มท 0816.2/3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี 
        (พ.ศ.2561–2564)หน้าที 51ลําดับที 5
  2.เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสําหรับศูนย์เด็กเล็ก 1 ศูนย์
      เด็กเล็กเทศบาลตําบลบางเก่า 245 * 20 * 26 =127,400 บาท  
      - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
        ที มท 0816.2/3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี 
       (พ.ศ.2561–2564)หน้าที 51ลําดับที 6
   3.เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
       เด็กเล็กเทศบาลตําบลบางเก่ 1,700 * 26  = 44,200  บาท
      - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
        ที มท 0816.2/3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
   4.เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน
         เด็กเล็กเทศบาลตําบลบางเก่า  200 * 26 = 5,200 บาท
       - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
         ที มท 0816.2/3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
   5.เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน
        เด็กเล็กเทศบาลตําบลบางเก่า   200 * 26 = 5,200 บาท
     -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
         ที มท 0816.2/3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
   6.เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน
        เด็กเล็กเทศบาลตําบลบางเก่า  300 * 26  = 7,800 บาท
      - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
        ที มท 0816.2/3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
   7.เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
        เด็กเล็กเทศบาลตําบลบางเก่า   430 * 26 =11,180 บาท
       - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
         ที มท 0816.2/3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561

ค่าวัสดุ รวม 757,158 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใช้ทําความสะอาด
   เช่นไม้กวาด ช้อน จาน ชาม ผงซักฟอก นํายาขัดพืน นํายาขัด
   ห้องนํา แปรงขัด และวัสดุอืนทีจําเป็นสามารถเบิกจ่ายในประเภท
   รายจ่ายนี

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 728,158 บาท
  1.เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียน
     ในพืนทีตําบลบางเก่า จํานวน 3 โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก1ศูนย์ ดังนี
     1.1โรงเรียนวัดโตนดหลวง 242 * 260 *7.37 = 463,721 บาท
     1.2โรงเรียนบ้านบางเก่า 60 * 260 * 7.37 = 114,972 บาท
     1.3โรงเรียนบ้านบางเกตุ 52 * 260 * 7.37 = 99,643  บาท
     1.4ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางเก่า 26 * 260 *7.37 =49,822 บาท
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วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษา เช่น หนังสือ ดินสอ ยางลบ สมุด
    ปากกา กระดาษ สีเทียน สือการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี
  

วัสดุอืน จํานวน 9,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองนอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
    ตําบลบางเก่า
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
    เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 9  ลําดับที 1 

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 141,850 บาท
งบดําเนินงาน รวม 63,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 63,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดซือหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์กีฬา จํานวน 50,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์กีฬาประจํา
   หมู่บ้านและไว้บริการประชาชนในสํานักงานเทศบาลตําบลบางเก่า
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 
    ลงวันที 19 มีนาคม  2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
   หน้าที 65  ลําดับที 4

โครงการทีอ่านหนังสือพิมพ์ จํานวน 13,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทีอ่านหนังสือพิมพ์ เช่น ค่าป้าย
   โครงการ  ค่าวารสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
   รายจ่ายนี
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 
   ลงวันที 19 มีนาคม  2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี(พ.ศ. 2561-2564) 
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับท1ี) หน้าที 9  ลําดับที 2

งบลงทุน รวม 78,850 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 78,850 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีแบบขาชุบโคเมียม จํานวน 5,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีแบบขาชุบโครเนียม
    ตัวละ550 บาท จํานวน 10 ตัวๆละ 550 บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
    ด่วนมากที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
 - จัดซือตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้า 46 ลําดับที 13
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ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 1 ตู้ราคาตู้ละ 5,500 บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
   ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
 - จัดซือตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้า 46 ลําดับที 11

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี จํานวน 25,950 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี
   จํานวน 5 ชุดๆละ 5,190 บาท
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
   ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
 - จัดซือตามเกณฑ์ราคมท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561-2564)
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้า 44 ลําดับที 7,8

โต๊ะพับ จํานวน 2,500 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับโฟมิก้าขาชุบโครเนียม
    จํานวน 2 ตัว ๆละ จํานวน  1,250  บาท
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
    ด่วนมากที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
 -  จัดซือตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
    เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้า 46 ลําดับที 12

ทีวางหนังสือพิมพ์ จํานวน 3,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือทีวางหนังสือพิมพ์ จํานวน 1 ชุด
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
   ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
 - จัดซือตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้า 45 ลําดับที 10
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
 1. ครุภัณฑ์เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผลแบบที 2
   (จอภาพไม่น้อยกว่า19 นิว) จํานวน 1 เครืองๆละ 30,000 บาท        
    คุณลักษณะพืนฐาน
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core) 
    จํานวน 1 หน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
    8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
  - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
    อย่างหนึง หรือดีกว่าดังนี
        1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วย
            ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
        2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในประมวลผล
            กลางแบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วย
            ความจําในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
        3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารในการใช้
            หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
    ไม่น้อยกว่า 8 GB
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
    ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
    ขนาดไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
  - มี DVD – RW หรือ ดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
  - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
    10/100/1000 Bas-T  หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - มีช่องเชือมต่อ ( Inteface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
    กว่า 3 ช่อง
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
     600 :  1และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
  - จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์ 
     คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ. ศ. 2561 ณ  วันที 23 พฤษภาคม 2561
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
    ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี(พ.ศ.2561-2564)
    เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที1) หน้าที 5 ลําดับที 45 

เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,900 บาท
  เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครืองๆละ5,900 บาท
   คุณลักษณะพืนฐาน
  - มีกําลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts) 
  - สามารถสํารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
  - จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
    คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
    ด่วนมากที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
    เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที1) หน้าที 6 ลําดับที 45 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,299,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,072,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,072,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,350,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลในกองสาธารณสุข
    และสิงแวดล้อม จํานวน 4 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ
   สิงแวดล้อมและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 650,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างในกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
  จํานวน  4 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างใน
   กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 4 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,212,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ค่าใช้สอย รวม 1,160,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,000,000 บาท
   - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจํารถ
     บรรทุกขยะ บุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมากําจัดขยะ ค่าถ่ายเอกสาร    
     ค่าจ้างทําของ เป็นต้น   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
   และนอกราชอาณาจักรของของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง 
   และเจ้าหน้าทีท้องถินทีเกียวข้องในหน่วยงาน เช่น ค่าเบียเลียง
   เดินทาง ค่าพาหนะ คําเช่าทีพัก ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
   ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และ(ฉบับที2) พ.ศ.2558

ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียน จํานวน 35,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานเทศบาล 
   และพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
   อบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินต่างๆ
   เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกขยะ เป็นต้น
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ค่าวัสดุ รวม 10,300 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 4,300 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ในสํานักงาน 
   เช่น ปากกา กระดาษ แฟ้ม และอืนๆทีจําเป็นสามารถเบิกจ่ายใน
   ประเภทรายจ่ายนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 6,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นผ้าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์เพิมเติม
    จัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงานและอืนๆ
    ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดําชนิด Network  แบบที 2 จํานวน 15,000 บาท
  - เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED ขาวดําชนิด Network
    แบบที 2 (33 หน้า/นาที) ราคา15,000 บาท    จํานวน   1 เครือง
    คุณลักษณะพืนฐาน
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที(ppm)
  - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
  - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
  - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
    กว่า 1 ช่อง
  - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
    10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ  
    สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
    ด่วนมากที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
 - จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
    คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 ณ วันที 23 ฑฤษภาคม 2561
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี 
     (พ.ศ.2561 -2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1)
     หน้าที  48  ลําดับที 23

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 245,871 บาท
งบดําเนินงาน รวม 225,871 บาท
ค่าใช้สอย รวม 225,871 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 3,261 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึน
   ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
   ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
   เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลุูกและมะเร็งเต้านม หมู่ที 1 จํานวน 5,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก
   และมะเร็งเต้านม หมู่ที 1 เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ
   ทีสามารถเบิกจ่ายในรายการประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
   อบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี 
   (พ.ศ.2561 -2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) 
   หน้าที 12  ลําดับที 8

โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม หมู่ที 2 จํานวน 5,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก
   และมะเร็งเต้านม หมู่ที 2 เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ
   ทีสามารถเบิกจ่ายในรายการประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
   อบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี(พ.ศ.2561 -2564)
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 12  ลําดับที 8

โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม หมู่ที 3 จํานวน 5,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก
   และมะเร็งเต้านม หมู่ที 3 เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ
   ทีสามารถเบิกจ่ายในรายการประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
   อบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561 -2564)
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 12  ลําดับที 8

โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม หมู่ที 4 จํานวน 5,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก
   และมะเร็งเต้านม หมู่ที 4 เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ
   ทีสามารถเบิกจ่ายในรายการประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
   อบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561 -2564)
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 12  ลําดับที 8

โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม หมู่ที 5 จํานวน 5,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก
   และมะเร็งเต้านม หมู่ที 5 เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ
   ทีสามารถเบิกจ่ายในรายการประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
   อบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561 -2564)
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 12  ลําดับที 8
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โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม หมู่ที 6 จํานวน 5,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก
   และมะเร็งเต้านม หมู่ที 6 เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ
   ทีสามารถเบิกจ่ายในรายการประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
   อบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561 -2564)
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 12  ลําดับที 8

โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม หมู่ที 7 จํานวน 5,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก
   และมะเร็งเต้านม หมู่ที 7 เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ
   ทีสามารถเบิกจ่ายในรายการประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
   อบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561 -2564)
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 12  ลําดับที 8

โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม หมู่ที 8 จํานวน 5,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก
   และมะเร็งเต้านม หมู่ที 8 เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ
   ทีสามารถเบิกจ่ายในรายการประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
   อบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561 -2564)
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 12  ลําดับที 8

โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม หมู่ที 9 จํานวน 5,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก
   และมะเร็งเต้านม หมู่ที 9 เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ
   ทีสามารถเบิกจ่ายในรายการประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
   อบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561 -2564)
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 12  ลําดับที 8

โครงการคัดกรองสุขภาพจิตในชุมชน หมู่ 3 จํานวน 5,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดกรองสุขภาพจิตในชุมชน 
   หมู่ที 3 เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายใน
   รายการประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
    และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี 
   (พ.ศ.2561 -2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1)
   หน้าที 12  ลําดับที 7
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โครงการคัดกรองสุขภาพจิตในชุมชน หมู่ที 1 จํานวน 5,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดกรองสุขภาพจิตในชุมชน 
    หมู่ที 1 เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายใน
    ประเภทรายจ่ายนี 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
    และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี
   (พ.ศ.2561 -2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1)
   หน้าที 12  ลําดับที 7

โครงการคัดกรองสุขภาพจิตในชุมชน หมู่ที 2 จํานวน 5,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดกรองสุขภาพจิตในชุมชน 
   หมู่ที 2 เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายใน
   รายการประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี
   (พ.ศ.2561 -2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1)
    หน้าที 12  ลําดับที 7

โครงการคัดกรองสุขภาพจิตในชุมชน หมู่ที 4 จํานวน 5,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดกรองสุขภาพจิตในชุมชน 
   หมู่ที 4 เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายใน  
   รายการประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
   อบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี 
   (พ.ศ.2561 -2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1)
   หน้าที 12  ลําดับที 7

โครงการคัดกรองสุขภาพจิตในชุมชน หมู่ที 5 จํานวน 5,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดกรองสุขภาพจิตในชุมชน
   หมู่ที 5 เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายใน
   รายการประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
    และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี
   (พ.ศ.2561 -2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1)
   หน้าที 12  ลําดับที 7

โครงการคัดกรองสุขภาพจิตในชุมชน หมู่ที 6 จํานวน 5,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดกรองสุขภาพจิตในชุมชน 
   หมู่ที 6 เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายใน
   รายการประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
    และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี
   (พ.ศ.2561 -2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1)
   หน้าที 12  ลําดับที 7
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โครงการคัดกรองสุขภาพจิตในชุมชน หมู่ที 7 จํานวน 5,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดกรองสุขภาพจิตในชุมชน 
   หมู่ที 7 เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่าย
   ในรายการประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี 
   (พ.ศ.2561 -2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1)
   หน้าที 12  ลําดับที 7

โครงการคัดกรองสุขภาพจิตในชุมชน หมู่ที 8 จํานวน 5,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดกรองสุขภาพจิตในชุมชน 
   หมู่ที 8 เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายใน
   รายการประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี
   (พ.ศ.2561 -2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) 
   หน้าที 12  ลําดับที 7

โครงการคัดกรองสุขภาพจิตในชุมชน หมู่ที 9 จํานวน 5,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดกรองสุขภาพจิตในชุมชน 
   หมู่ที 9 เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายใน
   รายการประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
    และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี 
   (พ.ศ.2561 -2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) 
    หน้าที 12  ลําดับที 7

โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที หมู่ 2 จํานวน 10,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที หมู่ที 2
   เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถ
   เบิกจ่ายในรายการประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี
   (พ.ศ.2561 -2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) 
   หน้าที 12  ลําดับที 6

โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที หมู่ที 1 จํานวน 10,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที หมู่ที 1
   เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถ
   เบิกจ่ายในรายการประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี
   (พ.ศ.2561 -2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) 
   หน้าที 12  ลําดับที 6

วันทีพิมพ์ : 26/9/2561  15:11:22 หน้า : 20/37



โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที หมู่ที 3 จํานวน 10,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที หมู่ที 3
   เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถ
   เบิกจ่ายในรายการประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี
   (พ.ศ.2561 -2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) 
   หน้าที 12  ลําดับที 6

โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที หมู่ที 4 จํานวน 10,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที หมู่ที 4
   เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถ
   เบิกจ่ายในรายการประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี
   (พ.ศ.2561 -2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) 
   หน้าที 12  ลําดับที 6

โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที หมู่ที 5 จํานวน 10,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที หมู่ที 5
   เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถ
   เบิกจ่ายในรายการประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี
   (พ.ศ.2561 -2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) 
   หน้าที 12  ลําดับที 6

โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที หมู่ที 6 จํานวน 10,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที หมู่ที 6
   เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถ
   เบิกจ่ายในรายการประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี
   (พ.ศ.2561 -2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) 
   หน้าที 12 ลําดับที 6

โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที หมู่ที 7 จํานวน 10,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที หมู่ที 7
   เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถ
   เบิกจ่ายในรายการประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี
   (พ.ศ.2561 -2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) 
   หน้าที 12  ลําดับที 6
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โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที หมู่ที 8 จํานวน 10,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที หมู่ที 8
   เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถ
   เบิกจ่ายในรายการประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี
   (พ.ศ.2561 -2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) 
   หน้าที 12  ลําดับที 6

โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที หมู่ที 9 จํานวน 10,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที หมู่ที 9
   เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถ
   เบิกจ่ายในรายการประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี
   (พ.ศ.2561 -2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) 
   หน้าที 12  ลําดับที 6

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ
   เด็กปฐมวัย  เช่น  จัดซือชุดสาธิตการแปรงฟันทีถูกวิธี เช่น แปรงสีฟัน 
   ผ้าขนหนูและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
   พ.ศ.2560 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561-2564)
   หน้าที 56 ลําดับที 1

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรษพิษสุนัขบ้า จํานวน 32,610 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค
   คนปลอดภัย เช่น ดําเนินการจัดซือวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด 
   เพือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทังทีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ และค่าใช้
   จ่ายอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
   พ.ศ.2560 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับ 1 ) หน้าที 12 ลําดับ 1 

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการชะอําร่วมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอชะอํา(ศป.ปส.อ.ชะอํา)ในการดําเนิน
   โครงการชะอํารวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที  57   ลําดับ 12
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โครงการป้องกันสนับสนุนและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอชะอํา (ศป.ปส.อ.ชะอํา)ในการดําเนิน
   โครงการป้องกันสนับสนุนและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561-2564)
   หน้าที  57   ลําดับ 11

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุเนืองในวันผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ
   ผู้สูงอายุเนืองในวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร
   กลางวัน ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนๆที
   สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
   การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี 
   (พ.ศ.2561 -2564) หน้าที 54  ลําดับที 4

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,860,980 บาท
งบบุคลากร รวม 1,698,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,698,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,080,760 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลในกองช่าง
   จํานวน 4 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่างและ
   หัวหน้าฝ่ายจํานวน 2 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 235,480 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจําในกองช่าง  จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 312,240 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในกองช่าง จํานวน 2 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานในกองช่าง
   จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
   ประจําในกองช่าง
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
   นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีมีสิทธิเบิก
   จ่ายได้ตามระเบียบ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และ(ฉบับที 2) พ.ศ.2558 

ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานเทศบาล
   ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
   อบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
   - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุทรัพย์สินเพือให้สามารถ
     ใช้งานได้ตามปกติ เช่น วัสดุสํานักงาน โต๊ะ เก้าอี ตู้ และอืนๆที
     สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
     ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
     

ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ กระดาษปกสี
    ซองนําตาล ปากกา และวัสดุสํานักงานอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายใน
    ประเภทรายจ่ายนี

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นจัดซือวัสดุก่อสร้าง  เช่น  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  ท่อ  
   ลูกรัง  ยางมะตอย และอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของทีใช้กับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ 
    ตลับหมึก  ปรินซ์เตอร์ โปรแกรมป้องกันไวรัส และอืนๆ ทีสามารถ
    เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
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งบลงทุน รวม 892,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 242,500 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1.จัดซือเครืองเจาะ (Coring) จํานวน 35,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นจัดซือเครืองเจาะ (Coring) จํานวน 1 เครือง โดยมี 
   คุณลักษณะ ดังนี
       1. กําลังไฟฟ้าขนาด 3,500 w
       2. รองรับกระบอกเจาะได้ตังแต่ 12 มม. – 12 นิว
       3. ความเร็วรอบ 700 รอบต่อนาที
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
   ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
 - จัดซือตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561 – 2564)
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 48 ลําดับที 24
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1.จัดซือเครืองกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 57,500 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 1 เครือง โดยมี  
  คุณลักษณะ ดังนี
    1.1 ขนาด 5 กิโลวัตต์ เป็นเครืองยนต์เบนซิน
    1.2 ทุกขนาดทีกําหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขันตํา
    1.3 รายละเอียดประกอบเครืองกําเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี
          - แผงสวิทซ์ 1 อัน
          - โวลต์มิเตอร์ 1 อัน
          - แอมมิเตอร์ 1 อัน
          - หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขัว 1 ชุด
          - สวิตช์ปิด - เปิดหลอดไฟ 1 อัน
          - คัตเอาต์ 1 อัน
          - ทีเสียบปลัก 2 จุด
          - ฟรีเควนซีมิเตอร์ 1 อัน (สําหรับขนาด 10 กิโลวัตต์ ขึนไป)
    1.4 คุณสมบัติทางเทคนิคทัวไป
          - ไฟ AC 220โวลต์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์สําหรับเครืองกําเนิด
            ไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 10 กิโลวัตต์
          - ไฟ AC 380/220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 4 สาย หรือ220 โวลต์ 
             ชนิด 3 ยก 3 สาย 50 เฮิรตซ์ สําหรับเครือง กําเนิดไฟฟ้า ขนาด 
             ไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์
    1.5  มีเครืองควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic  
              VoltageRegulation Control) โดยมีอัตราการเปลียนแปลง 
              ดังนี
           - ไม่เกิน + 5 ,- 5 % สําหรับเครืองกําเนิดไฟฟ้าขนาด
              น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์
           - ไม่เกิน + 2.5 , - 2.5 % สําหรับเครืองกําเนิดไฟฟ้าขนาด
             ไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์
     1.6 สําหรับเครืองกําเนิดไฟฟ้าทีมีขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ 
             สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทีมีค่า Power Factorตังแต่ 
             ร้อยละ 80 ขึนไป
     1.7 เครืองกําเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกําลังขับโดยตรง(Direct 
            Coupling)
      หมายเหตุ : 1 kVA = 0.8 kW
      การติดตังอย่างน้อยควรประกอบด้วย
      1. การติดตังเดินรางแลดเดอร์ หรือท่อร้อยสายไฟฟ้า
      2. การติดตังอุปกรณ์ Air Duct ของเครืองยนต์พร้อมบานเกร็ดของ
          ระบบระบายความร้อนออกจากหม้อน้าไปสู่ภายนอกห้อง
      3. การเดินสายไฟฟ้าและการเชือมต่อระบบไฟฟ้า
          - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
            ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
         -  จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
            งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสี ปี
           (พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1)
           หน้าที 48 ลําดับที 25
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ครุภัณฑ์อืน
1.จัดซือซุ้มศาลาไม้สําเร็จรูป จํานวน 150,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นจัดซือซุ้มศาลาไม้สําเร็จรูปไว้สําหรับพักผ่อน 
   จํานวน 3 หลัง
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
   ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1)  หน้า 48 ลําดับที 26  

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 650,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
 1.เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทีดิน รวมถึงรายจ่ายเพือดัดแปลง ต่อเติม 
    หรือปรับปรุงสิงก่อสร้างซึงทําให้ทีดิน สิงก่อสร้างมีมูลค่าเพิมขึน

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

จํานวน 450,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
   นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561 – 2564)
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1)  หน้าที 24   ลําดับที 6       
     

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,474,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,474,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,474,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการขุดลอกคลองบ้านบางเก่า หมู่ที 1 และ 2 บ้านบางเก่า จํานวน 112,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองบางเก่า กว้าง 15.00 ม. ยาวเฉลีย 200 ม. 
   ลึกเฉลีย 1.00 ม. จุดเริมต้นท่าเทียบเรือบ้านบางเก่า จุดสินสุดบริเวณ
   ปากร่องคลองหมู่ 1 ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบางเก่า
   ที 01/2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
   หน้าที 47 ลําดับที 1 

โครงการขุดลอกคลองบ้านปากคลอง หมู่ที 5 บ้านปากคลอง จํานวน 112,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองบางเก่า กว้าง 20.00 ม. ยาวเฉลีย 150 ม. 
   ลึกเฉลีย 1.00 ม. จุดเริมต้นปากร่องคลอง จุดสินสุดสามแยกคลอง
   บ้านบางเกตุ ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบางเก่า
   ที 02/2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
   หน้าที 47 ลําดับที 4 
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โครงการถมดิน หมู่ที 9 บ้านโตนดหลวง จํานวน 1,250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถมดินบริเวณด้านหลังสํานักงานเทศบาลตําบลบางเก่า
   หมู่ 9 ขนาดกว้าง 70.00 ม.ยาว 147.00 ม. สูงเฉลีย 1.00 ม. หรือ
   พืนทีไม่น้อยกว่า 9,600 ตร.ม.ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
   บางเก่าที 03/2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561-2564)
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 7 ลําดับ 4

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 654,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 504,100 บาท
ค่าใช้สอย รวม 174,100 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ จํานวน 34,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ เช่น 
   ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และค่าเครืองดืม อาหารกลางวันและ
   เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายจ้างทําตะแกรงโครงเหล็ก และค่า
   ใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561-2564)
   หน้าที 16 ลําดับที 1

โครงการลดโลกร้อน ด้วยมือเรา จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลดโลกร้อน ด้วยมือเรา
   เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และค่าเครืองดืม อาหารกลางวันและ
   เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย ค่าจ้างทําตะแกรงโครงเหล็ก และ
   ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
   อบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี
   (พ.ศ.2561-2564)หน้าที 61 ลําดับที 2

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการคัดแยกขยะ หมู่ที 1 จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ
   การคัดแยกขยะ หมู่ที 1 เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม 
   อาหารกลางวันและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืนๆ
   ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
   อบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561-2564)
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับ 1 ) หน้าที 16 ลําดับ 3 

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการคัดแยกขยะ หมู่ที 2 จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ
    การคัดแยกขยะ หมู่ที 2  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม 
    อาหารกลางวันและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและค่าใช้จ่าย
    อืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี เป็นต้น 
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561-2564)
    เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับ 1 ) หน้าที 16 ลําดับ 3 

วันทีพิมพ์ : 26/9/2561  15:11:22 หน้า : 28/37



โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการคัดแยกขยะ หมู่ที 3 จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ
   การคัดแยกขยะหมู่ที 3 เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม
   อาหารกลางวันและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย และค่าใช้จ่าย
   อืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561-2564)
    เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับ 1 ) หน้าที 16 ลําดับ 3 

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการคัดแยกขยะ หมู่ที 4 และหมู่ที 6 จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ
   การคัดแยกขยะหมู่ที 4 และหมู่ที 5 เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและ 
   เครืองดืม  อาหารกลางวันและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าป้าย และ
   ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561-2564)
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับ 1 ) หน้าที 16 ลําดับ 3 

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการคัดแยกขยะ หมู่ที 5 จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ
   การคัดแยกขยะหมู่ที 5 เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม
   อาหารกลางวันและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืนๆ
   ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561-2564)
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับ 1 ) หน้าที 16 ลําดับ 3 

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการคัดแยกขยะ หมู่ที 7 จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ
   การคัดแยกขยะหมู่ที 7 เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม 
   อาหารกลางวันและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย และค่าใช้จ่าย
   อืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - ตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561-2564)
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับ 1 ) หน้าที 16 ลําดับ 3 

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการคัดแยกขยะ หมู่ที 8 จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ
   การคัดแยกขยะหมู่ที 8  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม  
   อาหารกลางวันและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืนๆ
   ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561-2564)
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับ 1 ) หน้าที 16 ลําดับ 3 
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โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการคัดแยกขยะ หมู่ที 9 จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ
   การคัดแยกขยะหมู่ที 9  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม  
   อาหารกลางวันและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืนๆ
   ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
    และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561-2564)
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับ 1 ) หน้าที 16 ลําดับ 3 

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะแบบแยกประเภท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 230,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนชิล
   นํามันดีเซล นํามันเครือง 

งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
  - เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
    ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะซึงไม่รวมถึงค่าซ่อม
    บํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเทศบาลตําบลบางเก่าเคลือนที ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 5,000 บาท
  - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลตําบลบางเก่าเคลือนที
    เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายใน
    ประเภทรายจ่ายนี
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
    อบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี 
    (พ.ศ.2561 -2564) หน้าที 53  ลําดับที 4

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประจําปี 2562 จํานวน 10,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ 
   เช่น ค่าป้าย ค่าอุปกรณ์สาธิตและรายจ่ายอืนๆที
   สามารถเบิกจ่ายในรายการประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี 
   (พ.ศ.2561 -2564) หน้าที 53  ลําดับที 2
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 7,494,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกีฬาสัมพันธ์
    เช่น ค่าจัดซือชุดนักกีฬา ค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
    รายจ่ายนี
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัดการ
    แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
    พ.ศ. 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
    หน้าที 54 ลําดับที 2

โครงการแข่งขันกีฬาตําบลบางเก่าคัพ ครังที 23 จํานวน 110,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตําบล บางเก่าคัพ 
   ครังที 23 เช่น ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬา
   ค่ากรรมการ  ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่าง ค่าป้าย
   โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัด
   การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  
   หน้าที 54 ลําดับที 1

โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ หมู่ 7 จํานวน 15,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาและ
   นันทนาการ หมู่ 7 เช่น ค่ากรรมการ ค่าเจ้าหน้าทีสนามค่าเตรียมสนาม 
   และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัดการ
   แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 11  ลําดับที 1

โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด หมู่ 1 - 2 จํานวน 15,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน
    ต้านยาเสพติด หมู่ 1-2 เช่น ค่ากรรมการ ค่าเจ้าหน้าทีสนาม
    ค่าเตรียมสนาม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
    รายจ่ายนี
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัดการ
    แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    พ.ศ. 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
    เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 12  ลําดับที 2
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โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด หมู่ 4 -5 จํานวน 15,000 บาท
   - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน
     ต้านยาเสพติดหมู่ 4-5 เช่น ค่าเตรียมสนาม ค่าชุดนักกีฬา
     ค่ากรรมการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การ
     จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     พ.ศ. 2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
      เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 12  ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 90,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุและอุปกรณ์กีฬา เช่น ค่าจัดซืออุปกรณ์กีฬา
    ต่างๆ
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 
   ลงวันที 19 มีนาคม  2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
   หน้าที 54  ลําดับที 3 

งบลงทุน รวม 7,229,500 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 7,229,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
1.โครงการจัดสร้างสนามเปตอง หมู่ 9 จํานวน 22,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดสร้างสนามเปตอง ขนาด 4 * 15 เมตร
   จํานวน 5 สนาม     
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 11  ลําดับที 2 

2.ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 9 บ้านโตนดหลวง จํานวน 7,207,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 9 ภายในบริเวณ
   สํานักงานเทศบาลตําบลบางเก่า ขนาด กว้าง 25.00 ม. ยาว 45.00 ม.
   ตามแบบแปลนสํานักบริหารการศึกษาท้องถิน กรมการปกครอง
   กระทรวงทหาดไทย ที   สน.ศท ชันลอย(ปรับปรุง 2515)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561 – 2564)  
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 6 ลําดับที  2
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 679,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 285,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานสงกรานต์ จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
   วันสงกรานต์ เช่น ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ (นําหอม,แป้ง,ดอกไม้)ค่าป้าย
   โครงการและค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัดการ
   แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
   หน้าที 163 ลําดับที 6

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดิทรเทพยวรางกูร

จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ
   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เช่น
   ค่าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมโครงเหล็ก ค่าติดตังและค่าใช้จ่ายอืนๆที
   สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัดการ
   แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
   พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1)  หน้าที 17  ลําดับที 1

โครงการเนืองในวันเข้าพรรษา จํานวน 5,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเนืองในวันเข้าพรรษา
   เช่น ค่าจัดทําป้าย และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
   รายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัดการ
   แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
   พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
   หน้าที 63  ลําดับที 7

โครงการเนืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 9

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการโครงการเนือง
  ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
   พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 9 เช่น ค่าธงชาติ ขนาด 60*90 ซม.
   จํานวน 150 ผืน ค่าธงตราสัญญาลักษณ์ขนาด60*90 ซม.
   จํานวน 150 ผืน ค่าจ้างเหมาเรือปล่อยพันธ์สัตว์นํา ค่าป้ายโครงการ 
   ค่าเตรียมสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
   รายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัดการ
   แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
   พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
   หน้าที 62  ลําดับที 3
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โครงการวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 40,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันพ่อแห่งชาติ
   เช่น ค่าจัดทําพระบรมฉายาลักษณ์ขนาด 120?240 ซม.ค่าจัดเตรียม
   สถานที ค่าผ้าขาว – ผ้าเหลือง ค่าต้นไม้ประดับพระบรมฉายาลักษณ์
   ค่าธงชาติ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายใน
   ประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัดการ
   แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
   หน้าที 62  ลําดับที 2

โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวขนใส่ใจดนตรีไทย จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน
   ใส่ใจดนตรีไทย เช่น ค่าจัดเครืองกลองยาว และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถ
   เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 
   ลงวันที 19 มีนาคม  2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
   หน้าที 62  ลําดับที 14 

โครงการอนุรักษ์และฟืนฟูการเล่นเพลงโนเน จํานวน 100,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์และฟืนฟูการ
    เล่นเพลงโนเน   เช่น ค่ากรรมการ ค่าจัดแต่งสถานที ค่าพานดอกไม้ 
    ค่าชุดแต่งกาย ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายใน
    ประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัดการ
   แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 55  ลําดับที 5 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พุทธบุตร จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
   พุทธบุตร  เช่นค่าจ้างเหมาทําอาหาร และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถ
   เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ. ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
   หน้าที 50  ลําดับที 2
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งบลงทุน รวม 354,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 354,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
1.ก่อสร้างฐานพระภูมิพร้อมจัดซือศาลพระภูมิ หมู่ 9 จํานวน 104,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฐานพระภูมิพร้อมจัดซือศาลพระภูมิ บริเวณ
   สํานักงานเทศบาลตําบลบางเก่าขนาดฐานกว้าว 4.00*4.00 เมตร 
   และค่าจัดซือศาลพระภูมิ
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
   ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 18  ลําดับที 2

2.ก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน หมู่ 9 จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐานทีสํานักงานเทศบาลตําบล
   บางเก่าหมู่ 9 ขนาดสูง 20.00เมตร (ตามแบบทีเทศบาลกําหนด)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
   ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 18  ลําดับที 1

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณีท้องถินงานพระนครคีรี เมืองเพชร
ครังที 33

จํานวน 40,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชะอําในการดําเนิน
   โครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณีท้องถินงานพระนครคีรีเมืองเพชร
    ครังที 33
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561-2564)
   หน้าที 63 ลําดับที 9

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 3,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําเอกสารแนะนําแหล่งท่องเทียว จํานวน 3,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําเอกสารแนะนํา
   แหล่งท่องเทียว เช่น ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 
   ลงวันที 19 มีนาคม  2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
   หน้าที 60  ลําดับที 1 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร
ประจําตําบลบางเก่า (ส่งเสริมการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง)

จํานวน 10,000 บาท

 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการ
   ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  เช่น ค่า
   อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร 
   ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการสาธิต ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีสามารถ
   เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561 -2564)
   หน้าที 53  ลําดับที 1

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
   ธรรมชาติและสิงแวดล้อม เช่น ค่าอาหารว่าง และค่าเครืองดืม อาหาร
   กลางวันและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืนๆ ที 
   สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 และพระราช
   บัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 63 ลําดับที 10

โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟืนฟู
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าอาหาร
   ว่างและเครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในรายการ
   ประเภทรายจ่ายนี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าสีปี (พ.ศ.2561 -2564)
   เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 16  ลําดับที 4
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

 - เพือจ่ายเป้นค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการประปา หมู่ 4 บ้านท่า
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 7,818,421 บาท
งบกลาง รวม 7,818,421 บาท
งบกลาง รวม 7,818,421 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 91,650 บาท

  - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานของเทศบาล
    ตําบลบางเก่าในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,947,600 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 627 คน
เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,440,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบียยังชีพผู้พิการ จํานวน 150 คน
   คนละ 800 บาทต่อเดือน
 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 96,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 16 คน
   คนละ 500 บาทต่อเดือน

สํารองจ่าย จํานวน 389,681 บาท
 - ประมาณการไว้เพือเกิดกรณีฉุกเฉินเกียวกับอุบัติภัยและสาธารณภัย
ต่างๆ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1.โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบางเก่า จํานวน 20,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบางเก่า
2.เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จํานวน 60,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายได้
   โดยตังจ่ายตามหลักเกณฑ์ทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยคํานวน
   ตังจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ส่วน 6 ของรายรับจริงในปีทีผ่าน

3.โครงการกองทุนสุขภาพระดับท้องถินตําบลบางเก่า จํานวน 90,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสุขภาพระดับท้องถินตําบลบางเก่า
เงินช่วยพิเศษ จํานวน 113,490 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ (เงินค่าทําศพ) ของพนักงานเทศบาล
   ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 570,000 บาท
 - ตังจ่ายเพือเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพือช่วยเหลือ
   ข้าราชการท้องถิน 2 % ของประมาณการรายรับ
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