
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลบางเก่า
อําเภอ ชะอํา   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,923,980 บาท

งบบุคลากร รวม 8,423,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีตําบลบางเก่า และรองนายก
  เทศมนตรีตําบลบางเก่า

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

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตําบลบางเก่า
  และรองนายกเทศมนตรีตําบลบางเก่า

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบางเก่า
  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบางเก่า

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลตําบลบางเก่า
  รองประธานสภาเทศบาลตําบลบางเก่า และสมาชิกสภาเทศบาล
  ตําบลบางเก่า

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,799,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,400,380 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลในสํานักปลัดเทศบาล
    จํานวน 15 อัตรา               จํานวน  4,145,020   บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางเก่า
    จํานวน  1 อัตรา                 จํานวน 255,360  บาท
    (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
     เด็กเล็ก)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 58,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
  ในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน  3 อัตรา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 162,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัด
  เทศบาล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
  การศึกษา
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 221,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําในสํานักปลัดเทศบาล
  จํานวน  1  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 812,640 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
    ทั่วไปในสํานักปลัดเทศบาลรวมจํานวน 5 อัตรา จํานวน 704,640
 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปในสํานักปลัดเทศบาล
    จํานวน 1 อัตรา จํานวน 108,000 บาท
    (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์
      พัฒนาเด็กเล็ก)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
    และพนักงานจ้างทั่วไปในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 48,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไปใน
    สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา   จํานวน 12,000 บาท
    (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาลตําบลบางเก่า
งบดําเนินงาน รวม 2,428,060 บาท

ค่าตอบแทน รวม 142,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
   ตําบลบางเก่าตามที่ได้รับมอบหมาย
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุน
  การปฏิบัติหน้าที่ (อปพร.)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาสราชการให้แก่
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล
  ตําบลบางเก่าที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งมีสิทธิตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
  ในสํานักปลัดเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 1,254,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 280,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
   ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาด ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
   เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าระวาง
   บรรทุก ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีพิพากษา ค่าติดตั้ง
   ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งสัญญาณต่างๆค่า
    โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
    เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ
    สิ่งพิมพ์ต่างๆฯลฯ)

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562  09:15:13 หน้า : 2/30



รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
1. ค่ารับรอง/พิธีการ      จํานวน  10,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร
     ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่า
     ใช้จ่ายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นการ
     รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน
     ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่
     เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
2. ค่าเลี้ยงรับรอง            จํานวน  20,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง
     และค่าบริการอื่นๆซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองใน
     การประชุมสภาฯหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับ
     แต่งตั้งตามกฏหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการของ มท.มหาดไทย
     /การประชุมระหว่าง อปท./ประชุมกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินเพื่อประโยชน์ของราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
  และนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหารเทศบาล รองนายกเทศมนตรี
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภา รอง
  ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
  พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน เช่น ค่า
  เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
  เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ (ฉบับที่ 2)
  พ.ศ. 2558

ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียน จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆของผู้บริหาร สมาชิกสภา
  เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มีสิทธิ
  เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

โครงการค่าจ้างเหมาต่อสัญญา Website ของเทศบาลตําบลบางเก่า จํานวน 3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการค่าจ้างเหมาต่อสัญญา 
   Website ของเทศบาลตําบลบางเก่า
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีฎาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
  บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
   หน้า 72 ลําดับที่ 5
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โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบาง
เก่า

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้ง
  นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางเก่า เช่น ค่าจัด
  สถานที่ ค่าจ้างเหมาทําป้ายการเลือกตั้ง ค่าวัดุ อุปกรณ์และแบบพิมพ์ 
  ค่าอาหารและ เครื่องดื่มในสถานที่เลือกตั้ง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
  ในวันอบรม ค่าเช่าเต๊นท์ ค่าไปรษณีย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถ
   เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)
  หน้าที่ 74 ลําดับที่ 11

โครงการจัดทําจดหมายข่าว  ทต.บางเก่า จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําจดหมายข่าว 
  ทต.บางเก่า เช่น ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่าย
  ในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามพระราชกฎษฎีฎาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการ
  บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
  หน้าที่ 72 ลําดับที่ 3

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
  เช่น ค่าป้าย ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ
  เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในรายการประเภท
  รายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 73
  ลําดับที่ 9

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย ประจําปี พ.ศ. 2563 จํานวน 35,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน
   กฏหมาย เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
   กลางวันและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
   ที่สามารถเบิกจ่ายในรายการประเภทรายจ่ายนี้
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
   ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่ 74 ลําดับที่ 12

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
เทศบาล
ตําบลบางเก่า

จํานวน 6,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
  ความโปร่งใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางเก่า เช่น ค่าป้าย
  ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
  การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)หน้าที่ 75 ลําดับ
ที่ 13
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โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
  สําหรับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
  เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน/เย็น ค่าเช่าที่พัก
  ค่าค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่าย
  ในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
  หน้าที่ 74 ลําดับที่ 10

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ
หาร
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและ
  ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ ประจําปี
  งบประมาณ พ.ศ.2563 เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
  กลางวัน/เย็น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
  เครื่องเขียน ค่าจ้างเหมารถ ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย
  อื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
   พ.ศ.2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
  ลําดับที่ 73 ลําดับที่ 7

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อจัดทําสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
  ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 455,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานในสํานักปลัดเทศบาล เช่น
  กระดาษ ปากกา ดินสอ ซองนํ้าตาล ซองจดหมาย ลวดย็บกระดาษ
  แฟ้ม ฯลฯและวัสดุสํานักงานอื่นๆที่จําเป็นที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
  รายจ่ายนี้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น แบตเตอรี่ (ถ่านไฟฉาย
  ถ่านไมโครโฟน ถ่านนาฬิกา ปลั๊กไฟ ฯลฯ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
  อื่นๆที่จําเป็นและสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น นํ้ายาล้างจาน
  นํ้ายาทําความสะอาดพื้น ไม้กวาด นํ้ายาล้างห้องนํ้า ไม้ถูพื้น ฯลฯ
  และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 277,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเชล
  นํ้ามันเบนซิล นํ้ามันเครื่อง ฯลฯและวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นๆ
  ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 65,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกเครื่องพิมพ์
  แป้นพิมพ์ เม้าส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายใน
  ประเภทรายจ่ายนี้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 576,560 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 510,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานและไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้หน่วยเกิน
สิทธิ์

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา ของสํานักงานเทศบาลตําบลบางเก่าและ
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางเก่า

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนานัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์
  ค่าจัดส่งพัสดุภันฑ์ ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 34,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม
  ในการบริการ ค่าเช่าคู่สายอินเตอร์เน็ตของสํานักงานเทศบาลตําบล
   บางเก่าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางเก่า

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
  เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
  ปกติหรือค่าซ่อมกลาง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
  ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

งบรายจ่ายอื่น รวม 22,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 22,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษา จํานวน 22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาในการสํารวจความพึงพอใจในการ
  บริการของเทศบาลตําบลบางเก่า

งานบริหารงานคลัง รวม 2,730,860 บาท
งบบุคลากร รวม 1,755,860 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,755,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,534,440 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลในกองคลัง
  จํานวน  5 อัตรา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลังและ
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 145,480 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างในกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,940 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในกองคลัง
งบดําเนินงาน รวม 975,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
  คณะกรรมการตรวจการจ้าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 615,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
   ค่าจ้างทําของ และค่าจ้างเหมาอื่นๆที่เกี่ยวกับดําเนินงานตามภารกิจ
   และอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
   รายจ่ายนี้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของ
  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
  ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
  เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานเทศบาล
  และพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
  ฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
  จัดเก็บภาษี เช่น ค่าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ขั้นตอน
  และระยะเวลาในการจัดเก็บภาษี   ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสือ
  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการชําระภาษี เช่น ป้ายต่างๆ การ
  จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษี ค่าถ่ายเอกสารสําเนา
  ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน  ค่าใช้จ่ายในการ
  จัดทําปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการออก
  สํารวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์
  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้่
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
  แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  พ.ศ.2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)
  หน้าที่ 75 ลําดับที่ 14

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ
  ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบลบางเก่า เพื่อให้สามารถใช้งาน
  ได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวสดุคงทนถาวร
  ต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน  เช่น  เครื่องเขียยน  แบบพิมพ์ 
  สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์และวัสดุสํานักงานอื่นๆ
 ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล 
  หมึกเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เม้าส์ อุปกรณ์เพิ่มเติม ค่าจัดซื้อ
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และวัสดุ
  คอมพิวเตอร์อื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณย์ ดวงตราไปรษณีย์ ค่าธนานัติ
  ค่าจัดส่งพัสดุภัณฑ์ ฯลฯ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 36,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 36,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 7,200 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุและเตรียมความพร้อมรับมมือ
สาธารณภัย

จํานวน 7,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําป้ายรณรงค์
  ลดอุบัติเหตูและเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย เช่น ค่าจัด
  ทําป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งโครงไม้ จํานวน 4 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
  หน้าที่  61  ลําดับที่ 2
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ค่าวัสดุ รวม 29,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ (ถ่านไฟฉาย) ปลั๊กไฟ และวัสดุไฟฟ้า
  และวิทยุอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบู๊ท รองเท้าหนังแก้ว 
  ถุงมือ หมวกนิรภัย  เสื้อกันฝน ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 21,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งนํ้าดับเพลิง ขนาด 1.5”  x 30 เมตร
  (ข้อต่อสวมเร็ว 2.5 ” )                จํานวน  1  เส้น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งนํ้าดับเพลิง ขนาด 1.5”  x 20 เมตร
  (ข้อต่อสวมเร็ว 2.5 ” )                จํานวน  1  เส้น

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,393,779 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,081,779 บาท
ค่าใช้สอย รวม 328,280 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น 
  ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าจ้างเหมาทําอาหาร ค่าจัดทําป้าย และค่าใช้
  จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการ
  จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
  กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
  หน้าที่ 50 ลําดับที่ 3
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 278,280 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนย์
    เด็กเล็กเทศบาลตําบลบางเก่า  245 x 20 x  36  = 176,400  บาท
 -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
    ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่  19 มิถุนายน 2561
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
    หน้าที่   51   ลําดับที่ 6
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
    เด็กเล็กเทศบาลตําบลบางเก่า 1,700 x 36 = 61,200   บาท
-   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
    ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่  19 มิถุนายน 2561
3. เพื่อจ่ายเป้นค่าหนังสือเรียน
    เด็กเล็กเทศบาลตําบลบางเก่า 200 x 36   = 7,200   บาท
-   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
    ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่  19 มิถุนายน 2561
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน
    เด็กเล็กเทศบาลตําบลบางเก่า 200  x  36  = 7,200   บาท
-   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
    ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่  19 มิถุนายน 2561
5. เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน
    เด็กเล็กเทศบาลตําบลบางเก่า 300 x 36 = 10,800  บาท
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
   ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่  19 มิถุนายน 2561
6. เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    เด็กเล็กเทศบาลตําบลบางเก่า 430 x 36 = 15,480  บาท
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
   ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่  19 มิถุนายน 2561

ค่าวัสดุ รวม 753,499 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ 
   ซองจดหมาย  ลวดเย็บกระดาษ  แฟ้ม และวัสดุสํานักงานอื่นๆที่
   สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านครัว เช่น ไม้กวาด แปรง นํ้ายา
  ล้างห้องนํ้า นํ้ายาทําความสะอาดพื้น ผงซักฟอก ช้อน จาน ชาม และ
  วัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 697,499 บาท
1. เพื่อจ่ายเป้นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียน
    ในพื้นที่ตําบลบางเก่า จํานวน 3 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    จํานวน  1 ศูนย์ ดังนี้
    1.1โรงเรียนวัดโตนดหลวง 223 x 260 x 7.37 = 427,313 บาท
    1.2 โรงเรียนบ้างบางเกตุ     46 x  260 x 7.37 =  88,146  บาท
    1.3โรงเรียนบ้างบางเก่า     59  x  260 x 7.37 =  113,056 บาท
    1.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
          เทศบาลตําบลบางเก่า   36  x 260  x 7.37 = 68,984  บาท
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วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หนังสือ ดินสอ ยางลบ
  สมุด ปากกา  กระดาษ สีเทียน สื่อการเรียนการสอนของศูนย์
  พัฒนาเด็กเล็กและวัสดุการศึกษาอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
  รายจ่ายนี้

วัสดุอื่น จํานวน 21,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องนอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
  ตําบลบางเก่า 

งบเงินอุดหนุน รวม 1,312,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,312,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,312,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 3 โรงเรียน ดังนี้
   โรงเรียนวัดโตนดหลวง 200 x 20 x 223  =  892,000  บาท
   โรงเรียนบ้านบางเก่า    200 x 20 x 59    =  236,000  บาท
   โรงเรียนบ้านบางเกตุ    200 x 20 x 46    = 184,000  บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
  หน้าที่ 51 ลําดับที่ 4

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์กีฬา จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์กีฬาไว้บริการ
  ประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
  หน้าที่ 72   ลําดับที่ 4

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,952,580 บาท

งบบุคลากร รวม 1,929,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,929,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,185,320 บาท

- เพื่อจ่ายเงินเดือนของพนักงานเทศบาลในกองสาธารณสุขและ
  สิ่งแวดล้อม  จํานวน  4  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
  และสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 684,260 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในกองสาธารณสุขและ
  สิ่งแวดล้อม จํานวน  4 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,023,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้กับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ค่าใช้สอย รวม 940,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 750,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจํา
  รถบรรทุกขยะ ค่าจ้างเหมากําจัดขยะ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทําของ
  เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
  นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่
  ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ
  ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2558

ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียน จํานวน 35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานเทศบาล
  และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
- เพอื่จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินต่างๆ
  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกขยะ เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 11,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในสํานักงาน เช่น ปากกา กระดาษ
  แฟ้ม และวัสดุสํานักงานอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกเครื่องพิมพ์
  แป้นพิมพ์ เม้าส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ือื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายใน
  ประเภทรายจ่ายนี้

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 227,908 บาท
งบดําเนินงาน รวม 207,908 บาท

ค่าใช้สอย รวม 207,908 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัขและขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 6,318 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
  ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
  พิษสุนัขบ้า
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน หมู่ที่ 1 จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
  ไอโอดีน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
   กลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
   ที่สามารถที่เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
  หน้าที่ 60 ลําดับที่ 15

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 2 จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
  ไอโอดีน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
   อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าใช้จ่าย
   อื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
   อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
   หน้าที่  60 ลําดับที่ 15

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 3 จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
  ไอโอดีน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่า
  ใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 )
  หน้าที่ 60 ลําดับที่ 15

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 4 จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
  ไอโอดีน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่า
  ใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 )
  หน้าที่ 60 ลําดับที่ 15

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 5 จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
  ไอโอดีน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่า
  ใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 )
  หน้าที่ 60 ลําดับที่ 15
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 7 จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
  ไอโอดีน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่า
  ใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 )
  หน้าที่ 60 ลําดับที่ 15

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 8 จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
  ไอโอดีน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่า
  ใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 )
  หน้าที่ 60 ลําดับที่ 15

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 9 จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
  ไอโอดีน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่า
  ใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 )
  หน้าที่ 60 ลําดับที่ 15

โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลุูกและมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1 จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดกรองโรคมะเร็ง
  ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เช่น ค่าวิทยาการ ค่าอาหารว่างและ
  เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
  หน้าที่  60 ลําดับที่ 16

โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2 จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดกรองโรคมะเร็ง
  ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง
  และเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
  หน้าที่ 60 ลําดับที่ 16
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โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 3 จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดกรองโรคมะเร็ง
  ปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง
  และเครื่องดื่มค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย 
  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 )
  หน้าที่ 60 ลําดับที่ 16

โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 4 จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดกรองฌรคมะเร็ง
  ปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง
  และเครื่องดื่มค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย 
  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 )
  หน้าที่ 60 ลําดับที่ 16

โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 5 จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดกรองโรคมะเร็ง
  ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง
  และเครื่องดื่มค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 )
  หน้าที่ 60 ลําดับที่ 16

โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 7 จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดกรองโรคมะเร็ง
  ปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง
  และเครื่องดื่มค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 )
  หน้าที่ 60 ลําดับที่ 16

โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 8 จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดกรองโรคมะเร็ง
  ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง
  และเครื่องดื่มค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 )
  หน้าที่ 60 ลําดับที่ 16
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โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 9 จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดกรองโรคมะเร็ง
  ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง
  และเครื่องดื่มค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย 
  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 )
  หน้าที่ 60 ลําดับที่ 16

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ 2 จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
  กลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
  หน้าที่ 60 ลําดับที่ 14

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ 1 จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
  กลางวันและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามอผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
  หน้าที่ 60 ลําดับที่ 14

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ 3 จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
  กลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
  หน้าที่ 60 ลําดับที่ 14

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ 4 จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่า
  ใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 )
  หน้าที่ 60 ลําดับที่ 14
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โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ 5 จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
   เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่า
  ใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 )
  หน้าที่ 60 ลําดับที่ 14

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ 7 จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่า
  ใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 )
  หน้าที่ 60 ลําดับที่ 14

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่่อนที่ หมู่ที่ 8 จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่า
  ใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 )
  หน้าที่ 60 ลําดับที่ 14

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ 9 จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่า
  ใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 )
  หน้าที่ 60 ลําดับที่ 14

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
  เช่น จัดซื้อชุดสาธิตการแปลงฟันที่ถูกวิธี แปรงสีฟัน ผ้าขนหนู และ
  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
  ภาครัฐ  พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
  หน้าที่  58  ลําดับที่  4
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โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 31,590 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
  สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย เช่น ดําเนินการจัดซื้อวัคซีนและ
  อุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งที่มีเจ้าของและ
  ไม่มีเจ้าของ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
   พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 58 ลําดับที่ 7

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการชะอําร่วมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอชะอํา (ศป.ปส.อ.ชะอํา)ในการดําเนิน
  โครงการชะอําร่วมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 59 ลําดับ
ที่ 10

โครงการป้องกันสนับสนุนและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน (ศป.ปส.อ.ชะอํา) ในการดําเนินโครงการ
  ป้องกันสนับสนุนและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 59 ลําดับที่ 9

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ
  ให้กับผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน
  ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถ
  เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 55 ลําดับที่ 4

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,425,210 บาท

งบบุคลากร รวม 1,838,210 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,838,210 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,196,680 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลในกองช่าง
  จํานวน 4 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่างและ
  หัวหน้าฝ่าย จํานวน  2 อัตรา
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 255,570 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจําในกองช่าง จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,960 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจในกองช่าง
  จํานวน 2  อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างภารกิจ
  ในกองช่าง จํานวน  2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
  ลูกจ้างประจําในกองช่าง

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคล
  ภายนอก  ค่าจ้างทําของ  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาทําวารสาร 
  ค่าถ่ายเอกสารหรือเข้าปกเอกสาร ค่าระวางบรรทุก ค่าติดตั้งไฟฟ้า
  ค่าติดตั้งประปา ค่ารังวัดสอบเขต เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
  และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างใน
  กองช่างที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ(ฉบับที่2)พ.ศ.2558

ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานเทศบาล
  และพนักงานจ้างในกองช่างที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
  ใช้งานได้ตามปกติ เช่น วัสดุสํานักงาน โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ และอื่นๆที่สามารถ
  เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเช่น กระดาษ กระดาษปกสี
  ซองนํ้าตาล ซองขาว ปากกา และวัสดุสํานักงานอื่นๆที่สามารถเบิกจ่าย
  ในประเภทรายจ่ายนี้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ท่อ ลูกรัง
  ยางมะตอย  และวัสดุก่อสร้างอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
  รายจ่ายนี้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกเครื่องพิมพ์
  โปรแกรมป้องกันไวรัส และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆที่สามารถเบิกจ่าย
  ในประเภทรายจ่ายนี้

งบลงทุน รวม 187,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 87,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1.จัดซื้อเครื่องเจาะ (Coring) จํานวน 35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะ (Coring) จํานวน 1 เครื่อง
  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
  1. กําลังไฟฟ้าขนาด 3,500 W
  2. รองรับกระบอกเจาะได้ตั้งแต่ 12 มม. - 12 นิ้ว
  3. ความเร็วรอบ 700 รอบต่อนาที
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
   ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
  หน้าที่  90   ลําดับที่ 3
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1.จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 52,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง
  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
  1. ขนาด 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเชล
  2. ทุกขนาดที่กําหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นตํ่า
  3. รายละเอียดประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี้
        (1) แผงสวิทช์      1  อัน
        (2)โวลด์มิเตอร์   1  อัน
        (3) แอมมิเตอร์     1 อัน
        (4) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว  1  ชุด
        (5) สวิตช์ปิด - เปิดหลอดไฟ  1  อัน
        (6) คัตเอาต์   1  อัน
        (7) ที่เสียบปลั๊ก  2  จุด
        (8) ฟรีเควนซีมิเตอร์ 1 อัน (สําหรับขนาด 10 กิโลวัตต์ขึ้นไป)
   4. คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป
        (1)ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตช์
             สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์
        (2)ไฟ AC 380/220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 4 สาย หรือ 220 โวลต์
             ชนิด 3 ยก 3 สาย 50 เฮิรตช์ สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
            ไม่น้อยกว่า  10 กิโลวัตต์
        (3) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic 
             Voltage Regulation Control) โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
              ดังนี้
            - ไม่เกิน + 5 , - 5 % สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า
               5  กิโลวัตต์
            - ไม่เกิน + 25 , - 2.5 % สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดไม่ 
               น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์
        (4) สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์
              สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า Power Factor 
              ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
        (5) เครื่องกําเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกําลังขับโดยตรง (Direct
             Coupling)
        หมายเหตุ  1 kVA  =  08 kW 
        การติดตั้งอย่างน้อยควรประกอบด้วย
        1. การติดตั้งเดินรางแลดเดอร์ หรือท่อร้อยสายไฟฟ้า
        2. การติดตั้งอุปกรณ์ Air Duct ของเครื่องยนต์พร้อมบานเกร็ด
            ของระบบระบายความร้อนออกจากหม้อนํ้าไปสู่ภายนอกห้อง
        3. การเดินสายไฟฟ้าและการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
  สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัมนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
  หน้าที่ 90 ลําดับที่ 2
        

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติม
  หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างซึ่งทําให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
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งานไฟฟ้าถนน รวม 8,353,000 บาท
งบลงทุน รวม 8,353,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 8,353,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ขุดลอกคลองบ้านปากคลอง หมู่ 5 บ้านปากคลอง จํานวน 112,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองบ้านปากคลอง กว้าง 20.00 เมตร
  ยาวเฉลี่ย 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร จุดเ◌ิร่มต้นปากร่องคลอง 
  จุดสิ้นสุดสามแยกคลองบ้านบางเกตุ 
  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบางเก่า ที่ 02/2562)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
  หน้าที่  48    ลําดับ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบายนํ้า คสล.
หมู่ 1 -2

จํานวน 7,900,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1- 2 
  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 383 เมตร หนา 0.15 เมตร
  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,298.00 ตารางเมตร รวมรางวี
  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 67 เมตร หนา 0.15  เมตร
  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 335 ตารางเมตร รวมรางวี
  ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 105 เมตร หนา 0.15 เมตร
  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 367.50 ตารางเมตร รวมรางวี
  พร้อมฝังท่อระบายนํ้า คสล.  ?   1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 
  ยาว 1,050 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบางเก่า
  ที่ 03/2562)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
  หน้าที่  36    ลําดับที่ 19

โครงการก่อสร้างห้องนํ้า หมู่ 5 บ้านปากคลอง จํานวน 229,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนํ้า บริเวณศาลาชายคลอง
  กว้าง 2.80 เมตร ยาว 8.00  เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล
  ตําบลบางเก่า ที่ 04/2562 )
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
  หน้าที่ 65 ลําดับที่ 2

โครงการขุดลอกคลอง หมู่ 1,2 บ้านบางเก่า จํานวน 112,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองบางเก่า กว้าง 15 .00 เมตร 
  ยาวเฉลี่ย 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร จุดเริ่มต้นท่าเทียบเรือ
  บ้านบางเก่า  จุดสิ้นสุดบริเวณปากร่องคลองหมู่ 1 
  (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบางเก่า ที่ 01/2562)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
  หน้าที่ 48 ลําดับที่ 3
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,820,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
  กลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างทําตะแกรง
  โครงเหล็กและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
  หน้าที่ 67 ลําดับที่ 5

โครงการลดโลกร้อน ด้วยมือเรา จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา
  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
  กลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างทําตะแกรง
  โครงเหล็กและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
  หน้าที่ 66 ลําดับที่ 3  

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
  การคัดแยกขยะ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าใช้จ่าย
  อื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
  หน้าที่ 67 ลําดับที่ 7

ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเชล
  นํ้ามันเบนชิล นํ้ามันเครื่องและวัสดุเชื้อเพลิงอื่นๆที่สามารถเบิกจ่าย
  ในประเภทรายจ่ายนี้

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานเก็บขยะ
  เช่น เสือ้แขนยาว หรือแขนสั้น และกางเกงขายาว (หรือชุดหมี)
  ถุงมือยางหรือถุงมือหนัง ผ้าปิดปาก ปิดจมูก เสื้อกั๊กสะท้อนแสง
  รองเท้ายางหุ้มส้น สูงใต้เข่า (รองเท้าบ๊◌ูต) เสื้อกันฝน และอื่นๆ
  ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
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งบลงทุน รวม 2,500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกขยะ จํานวน 2,400,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
  ไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตํ่ากว่า 170 
   กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย   จํานวน  1 คัน  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
   1. ตู้บรรทุกมูลฝอย มีนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร
       และสามารถรับนํ้าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
   2. ตัวถังทําด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อย
       กว่า  4.50 มิลลิเมตร
   3. นํ้าหนักของรถรวมนํ้าหนักบรรทุก ไม่ตํ่ากว่า 12,000 กิโลกรัม
   4. ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด
       ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
   5.  มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
- จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตามที่สํานักมาตรฐานงบประมาณ
  สํานักงบประมาณ ประกาศเมื่อ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
  หน้าที่ 91 ลําดับที่ 5

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
  ใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
  ปกติ หรือค่าซ่อมกลาง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเทศบาลตําบลบางเก่าเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลตําบลบางเก่า
   เคลื่อนที่ เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถ
   เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
   อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
   หน้าที่  54   ลําดับที่  4

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ
  (ทําโดนัทนํ้าตาล และกุยช่ายแป้งบาง) เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง
  และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์สาธิต และค่าใช้
  จ่ายอื่นๆที่สามถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
  หน้าที่ 54 ลําดับที่ 2
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 245,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาตําบล "บางเก่าคัพ" จํานวน 110,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาตําบล
  "บางเก่าคัพ" เช่น ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
  ค่ากรรมการ ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
  จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาขององค์กร
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
  หน้าที่ 55 ลําดับที่ 1

โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ หมู่ 7 จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาและ
  นันทนาการ หมู่ 7 เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน
  ค่ากรรมการ ค่าเจ้าที่สนาม ค่าจัดเตรียมสนาม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
  สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
  จัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาขององค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
  หน้าที่ 56 ลําดับที่ 7

โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด หมู่ 1 - 2 จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน
  ต้านยาเสพติด หมู่ 1 -2 เช่น ค่ากรรมการ ค่าเจ้าหน้าที่สนาม  ค่า
  เตรียมสนาม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
  การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 55 ลําดับที่ 5

โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด หมู่ 4 -5 จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน
  ต้านยาเสพติด หมู่ 4 - 5 เช่น ค่ากรรมการ ค่าเจ้าหน้าที่สนาม  ค่า
  เตรียมสนาม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
  การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 56 ลําดับที่ 6

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

- เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์กีฬา เช่น จัดซื้อลูกฟุตบอล 
  ลูกตะกร้อ  วอลเลย์บอล  ตาข่าย  ลูกเปตอง และวัสดุกีฬาอื่นๆ
  ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 212,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 112,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 112,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานสงกรานต์
  เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ (นํ้าหอม แป้ง ดอกไม้)
  ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
  จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
  หน้าที่  69  ลําดับที่ 5

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่้จ่ายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าป้าย ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารว่าง
  และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
  การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
  หน้าที่  68  ลําดับที่  1

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่้จ่ายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
  เช่น ค่าจัดทําพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ 
  สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
  การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
  หน้าที่  70  ลําดับที่  12

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 และวันแม่แห่งชาติ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่้จ่ายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
  สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ  เช่น  ค่าป้าย 
  ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ 
  สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
  การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
  หน้าที่  68  ลําดับที่  3
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โครงการเนื่องในวันเข้าพรรษา จํานวน 2,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเนื่องในวันเข้าพรรษา
   เช่น ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
   การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
   หน้าที่  70 ลําดับที่  11

โครงการวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่้จ่ายในการดําเนินโครงการเวันพ่อแห่งชาติ เช่น 
  ค่าป้าย ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าจัดทําพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าต้นไม้
  ประดับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
  การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
  หน้าที่  68  ลําดับที่  2

โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจดนตรีไทย จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน
  รุ่นใหม่ใส่ใจดนตรีไทย เช่น ค่าชุดแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถ
  เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
  การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
  หน้าที่  70  ลําดับที่  10

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูการเล่นเพลงโนเน จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูการ
  เล่นเพลงโนเน เช่น ค่าชุดแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถ
  เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
  การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
  หน้าที่  70  ลําดับที่  9

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พุทธบุตร จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
  พุทธบุตร เช่น ค่าชุดแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถ
   เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
  การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
  หน้าที่  50  ลําดับที่  2
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดทําพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมโครงเหล็กและติดตั้ง จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
  รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
  พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อม
  โครงเหล็ก ขนาด 7 x  5  เมตรและติดตั้ง ณ ภายในอาคารสํานักงาน
   เทศบาลตําบลบางเก่า

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจําปี 2563 จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชะอําในการ
  ดําเนินโครงการงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 34 
  ประจําปี  2563 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
  หน้าที่ 69 ลําดับที่ 7

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 3,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําเอกสารแนะนําแหล่งท่องเที่ยว จํานวน 3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําเอกสารแนะนํา
  แหล่งท่องเที่ยว เช่น ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
  อื่นๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามพระราชบัญญิตเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
  หน้าที่  65   ลําดับที่ 1

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอด
 เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบางเก่า (การแปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตร)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําด้าน
  การบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
  ประจําตําบลบางเก่า เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
  กลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าใช้จ่าย
  อื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
  หน้าที่ 54 ลําดับที่ 1
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
  อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าใช้จ่าย
  อื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 66 ลําดับที่ 1

โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
  อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าใช้จ่าย
  อื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
  อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 66 ลําดับที่ 4

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการประปา หมู่ 4 บ้านท่า
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 7,581,483 บาท
งบกลาง รวม 7,581,483 บาท

งบกลาง รวม 7,581,483 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 102,220 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
  ของเทศบาลตําบลบางเก่าในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,090 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างเทศบาลตําบล
  บางเก่า ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณการทั้งปี

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,053,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 638 คน
เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,344,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเตราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 140 คน
  คนละ 800 บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 96,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 16 คน
  คนละ 500 บาท
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สํารองจ่าย จํานวน 280,623 บาท
- ประมาณการไว้เพื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัย
  ต่างๆ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1.โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบางเก่า จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบางเก่า
2.เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   เป็นรายได้
  โดยตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยคํานวน
  ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ส่วน 6 ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

3.เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบางเก่า จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
  บางเก่า
- ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลักเกณฑ์
  เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริการ
  จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 531,350 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการ
  ท้องถิ่น 2  % ของประมาณการรายรับ
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