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    สวัสดีพอแมพี่นองชาวตําบลบางเกาที่
เคารพรักทุกทาน สําหรับรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นั้น เราคํานึงถึงประโยชนของประชาชน
เป็นสําคัญ และไดตระหนักถึงภาระหนาที่
รับผิดชอบที่มีตอประชาชน มุงเนนใหมีการ
พัฒนาเทศบาลและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ความสําเร็จเกิดขึ้ นจากคณะ
ผูบบริหารที่เป็นผูมีวิสัยทัศนที่กาวไกลรวม
ถึงพนักงานและพนักงานจางทุกคนที่มี
ความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ ที่พวกเรา
ทุกคนที่มึความพรอมที่จะดําเนินงานตาม
นโยบายของผูบริหารฯ สมาชิกสภาเทศ
บาลฯ ผููนําชุมชนทุกหมูบาน ทุกองคกร
ภาครัฐ และเอกชน พนักงานเทศบาล รวม
ทั้งพี่นองประชาชนชาวตําบลบางเกาทุก
ทาน ที่ไดใหความรวมมือ รวมใจในการ
พัฒนาเทศบาลตําบลบางเกาใหเจริญ
กาวหนา โดยการดําเนินงานภายใตหลักการ
มีสวนรวมของพี่นองประชาชนในการรวม
คิด รวมทํา รวมตรวจสอบ รวมรับผิดชอบ
และรวมรับประโยชนดวยกัน โดยยึดหลัก
ความถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ความ
โปรงใส และตรวจสอบได และสําคัญคือ
ความพึงพอใจของพี่นองประชาชนชาว
ตําบลบางเกา ทุกทานเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคสูงสุดในการพัฒนาทองถิ่นของ
เราใหมีใหมีความเจริญกาวหนา และนาอยู
อยางยั่งยืนตอไป
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แผนงาน                             ยอดรวม 
ด้านบร �หารงานทั�วไป                                                               
แผนงานบร �หารงานทั�วไป                                                            13,505,140                        
แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                     304,700
ด้านบร �การชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา                                                                     2,565,988 
แผนงานสาธารณสุข                                                                    3,545,171
แผนงานสังคมสงเคราะห ์                                                                 20,000
แผนงานเคหะและชุมชน                                                                4,989,080
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                      15,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                          8,176,500 
ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานการเกษตร                                                                        30,000
แผนงานการพาณิชย ์                                                                      30,000
ด้านการดําเนินงานอื�น  
แผนงานงบกลาง                                                                         7,818,421
                                                     งบประมาณรายจ่ายทั�งสิ�น        41,000,000             
                                                 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลบางเก่า
อําเภอชะอํา จังหวดัเพชรบุร �

     โดยที�เป�นการสมควรตั�งงบประมาณรายจ่ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 อาศัยตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที�13)พ.ศ 2552 มาตรา60 จึงตราบัญญัติขึ�นไว้
โดยเห็นความชอบของสภาเทศบาลตําบลบางเก่า และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี�เร �ยกวา่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี�ให้ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป�นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 เป�นจํานวนรวมทั�งสิ�น 41,000,000
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั�วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั�วไป เป�นจํานวนรวมทั�งสิ�น 41,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี�
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รายงานผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลบางเก่า

ประจําป�งบประมาณ 2562

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตรพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ     
 เรียบรอย
ยุทธศาสตรดารพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงและการทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง    
 แวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทองถ่ิน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจจัดการท่ีดีในองคกร และการมีสวนรวมของ
ประชาชน        

             พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13 ) พ.ศ.2552
มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ใหนายกเทศมนตรี จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายท่ีแถลงไวตอสภาเทศบาลเป็นประจําทุกปี โดยนายกเทศมนตรีตําบลบางเกาได
แถลงนโยบายการบริหารการพัฒนาเทศบาลตําบลบางเกา ตอสภาเทศบาลตําบลบงาเกา
เม่ือวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ.2556 โดยกําหนดเป็นเป าหมายพัฒนาใหสอดคลองตอวิสัย
ทัศนของเทศบาลตําบลบางเกา " ตําบลบางเกาเป็นเมืองนาอยู และนาเท่ียวประชาชนมี
คุณภาพท่ีดีและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ืน " ดังน้ี
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

         ในการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ตองดําเนินการผาน
กระบวนการของแผนพัฒนาเทศบาลสูเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี โดย
ดําเนินโครงการท่ีสอดคลองกับเป าหมายการพัฒนาเทศบาลตําบลบาเกา ไดแก



1.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการ/กิจกรรม
 

  งบประมาณ
ดาํเนนิการ

หนว่ยงานที�
รบัผดิชอบ

หมายเหตุ

โครงการถมดินบริเวณดานหลังสํานักงาน
เทศบาลตําบลบางเกา กองชาง

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 7,000,000 กองชาง

1.

 

 
กันเงินกรณียังไมไดกอ
หน้ีผูกพัน (ป62)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสํานักงาน
เทศบาลตําบลบางเกา
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ซอมแซมไฟฟ าสาธารณะ หมู 1-9

กองชาง

กองชาง

โครงการขุดลอกคลองบานบางเกา กองชาง

โครงการขุดลอกคลองบานปากคลอง 108,000 กองชาง

กันเงินกรณียังไมไดกอ
หน้ีผูกพัน (ป62)

2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการส่งเสรมิการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชวีิต

โครงการ/กิจกรรม
 

  

 1.

 

งบประมาณ
ดําเนินการ

หนว่ยงานที�
รบัผดิชอบ

จัดซ้ือวัสดุการศึกษา สํานักปลัด

โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรมพุทธบุตร สํานักปลัด

โครงการวันเด็กแหงชาติประจําปี พ.ศ.2561 สํานักปลัด

สํานักปลัด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางเกา
โรงเรียนวัดตนดหลวง
โรงเรียนบางเกา
โรงเรียนวัดโตนดหลวง

โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)สําหรับเด็ก
นักเรียนในพื้นที่
1.
2.
3.
4.

ลําดับ
ที�

990,000

500,000

300,000

108,000

ลําดับ
ที�

หมายเหตุ

19,917

25,840

50,000

647,812.92

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 2.

 
 3.

  4.

 



 

   งบประมาณ
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ลําดับ
ที�

โครงการ/กิจกรรม
 

  

 5.
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งบประมาณ
ดําเนนิการ

หนว่ยงานที�
รบัผดิชอบ

หมายเหตุ

โรงเรียนบานบางเกตุ
โรงเรียนบานบางเกา
โรงเรียนวัดโตนดหลวง

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหกับ
โรงเรียน
1.
2.
3.

1,341,720 สํานักปลัด

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
- คาอาหารกลางวันของศูนย ทต.บางเกา
- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
- คาเคร่ืองแบบนักเรียน

245,020 สํานักปลัด

วัสดุอ่ืน (จัดซ้ือเคร่ืองนอนใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทต.บางเกา

15,750 สํานักปลัด

อินเตอรเน็ตชุทชนเทศบาลตําบลบางเกา 34,000 สํานักปลัด

โครงการท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน (ท่ีวาง-
หนังสือพิมพ)

30,000 สํานักปลัด

สงเคราะหเบีย้ยังชีพผูปวยเอดส 96,000 สํานักปลัด

สงเคราะหเบีย้ยังชีพผูสูงอยุ จํานวน 573 คน 4,622,800 สํานักปลัด

สงเคราะหเบีย้ยังชีพผูพิการ 1,111,200 สํานักปลัด

โครงการบริหารจัดการศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบางเกา

9,800 สํานักปลัด

โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพ 10,000 สํานักปลัด

โครงการเทศบาลตําบลบางเกาเคล่ือนท่ี 600 สํานักปลัด

โครงการแขงขันกีฬาตําบลบางเกาคัพ 91,755 สํานักปลัด

โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ - สํานักปลัด

จัดซ้ือวัสดุกีฬา 60,400 สํานักปลัด

โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการผูสูงอายุเน่ืองในวันผูสูงอายุ 20,000 สํานักปลัด

โครงการแขงขันกีฬาหมูบานตานยาเสพติด 11,400 สํานักปลัด

โครงการแขงขันกีฬาและนันทนาการ 15,000 สํานักปลัด

จัดสรางสนามเปตอง จํานวน 5 สนาม 22,500 สํานักปลัด (กันเงินกรณียังไมได
กอหนีผูกพัน) (ป62)

โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 10,000 สํานักปลัด

 6.

 

 
 7.

 

 

 8.

 

 

 9.

 
 10.

  11.

  12.

  13.

 
 14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.
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ลําดับ
ที�

โครงการ/กิจกรรม
 

 

 24.

 

งบประมาณ
ดําเนนิการ

หนว่ยงานที�
รบัผดิชอบ

หมายเหตุ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา

26,325 สาธารณสุขและส่ิง
แวดลอม

อุดหนนอําเภอชะอําโครงการชะอํารวมใจเสริมสราง
พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด 10,000

อุดหนุนอําเภอชะอําโครงการป องกันสนับสนุนและ
แกไขปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการคัดกรองสุขภาพจิตในชุมชน 24,400

โครงการจรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี 76,800

โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม 26,400

  

สาธารณสุขและส่ิง
แวดลอม

สาธารณสุขและส่ิง
แวดลอม

สาธารณสุขและส่ิง
แวดลอม

สาธารณสุขและส่ิง
แวดลอม

สาธารณสุขและส่ิง
แวดลอม

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและความสงบเรยีบรอ้ย

ลําดับ
ที�

โครงการ/กิจกรรม
 

 งบประมาณ
ดําเนนิการ

หนว่ยงานที�
รบัผดิชอบ

หมายเหตุ

ป องกันและลดอุบัติเกตุบนถนนในชวงเทศกาล - สํานักปลัด

จัดทําแผนพับประชาสัมพันธเกี่ยวกับภัยตางๆ

60,000 4.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการระงับ
อัคคีภัยเบ้ืองตนสําหรับประชาชน

300,000

 6. 9,700

  

 1.

 

 7.

 8.

โครงการจัดทําป ายรณรงคลดอุบัติเหตุบนทองถนน
และเตรียมความพรอมรับมือสาธารณภัย

7,000 สํานักปลัด

5,000 สํานักปลัด

สํานักปลัด

 5. ชวยเหลือผูประสบภัยตางๆ สํานักปลัด

จัดซื้อวัสดุไฟฟ าและวิทยุ สํานักปลัด

จัดซื้อวัสดุดับเพลิง 29,000 สํานักปลัด

จัดซื้อวัสดุอื่นๆ
(จัดซื้อเสื้อชูชีพจํานวน 40 ตัว จัดซื้อสายสงน้ําผาใบ
ขนาด 7 น้ิว จํานวน 90 เมตร)
 

42,000 สํานักปลัด

 25.

  26.

 
 27.

 
 28.

  29.

 

 1.

 



4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการวางแผน
 การพาณิชยกรรมและการท่องเที�ยวการส่งเสรมิการลงทุน

โครงการ/กิจกรรม
 

  

 1.

งบประมาณ
ดาํเนนิการ

หนว่ยงานที�
รบัผดิชอบ

หมายเหตุ

โครงการจัดทําเอกสารแนะนําแหลงทองเท่ียว สํานักปลัด
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ลําดับ
ที�

-

ลําดับ
ที�

โครงการ/กิจกรรม
 

 

 1.

 

งบประมาณ
ดําเนนิการ

หนว่ยงานที�
รบัผดิชอบ

หมายเหตุ

โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 10,000 สาธารณสุขและส่ิง
แวดลอม

โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา 36,120

โครงการสงเสริมอนุรักษ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

7,800

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 19,100

โครงการจัดซ้ือถังขยะ (วัสดุงานบานงานครัว) 387,200

โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับการคัดแยกขยะ 5,350

  

สาธารณสุขและส่ิง
แวดลอม

สาธารณสุขและส่ิง
แวดลอม

สาธารณสุขและส่ิง
แวดลอม

สาธารณสุขและส่ิง
แวดลอม

สาธารณสุขและส่ิง
แวดลอม

 2.

 
 3.

 
 4.

  5.

 
 6.

 



6.ยุทธศาสตรด์้านศิลปวัฒนธรรม จารตี 
ประเพณี และภูมิป�ญญาท้องถิ�น

โครงการ/กิจกรรม
 

  

 1.

 

งบประมาณ
ดําเนินการ

หนว่ยงานที�
รบัผดิชอบ

หมายเหตุ

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
 

สํานักปลัด

โครงการวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม
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สํานักปลัด

โครงการพระนครคีรีเมืองเพชร
 (อุดหนุนท่ีทําการอําเภอชะอํา)

สํานักปลัด

โครงการจัดกิจกรรมงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวัน
สําคัญตตางๆ

- สํานักปลัด

 

ลําดับ
ที�

6,050

600

40,000

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวงและวันแมแหงชาติ

700

โครงการเน่ืองในวันเขาพรรษา 600 สํานักปลัด

กอสรางเสาธงชาติพรอมฐานท่ีสํานักงาน
เทศบาลตําบลบางเกา

250,000 กองชาง

กอสรางศาลพระภูมิสํานักงานเทศบาลตําบลบางเกา 104,000

(กันเงินกรณียังไมได
กอหนีผูกพัน) (ป62)

สํานักปลัด (กันเงินกรณียังไมได
กอหนีผูกพัน) (ป62)

 2.

 
 3.

 

 4.

 
 5.

 
 6.

 
 7.

 
 8.

 



7.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนากระบวนการบรหิาร
จัดการที�ดีในองค์กรและการมีส่วนรว่มของประชาชน

 

โครงการ/กิจกรรม
 

  

 1.

 

งบประมาณ
ดําเนินการ

หนว่ยงานที�
รบัผดิชอบ

หมายเหตุ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีทํางานนาอยูและ
นาทํางาน (5ส)

สํานักปลัด

จัดทําจดหมายขาวเทศบาลตําบลบางเกา
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สํานักปลัด

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน สํานักปลัด

โครงการเสริมสรางความรูดานกฎหมาย 26,160 สํานักปลัด

 

ลําดับ
ที�

-

9,740

760

โครงการจางเหมาตอสัญญา Website ของ
เทศบาลตําบลบางเกา
 

3,000

โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางเกา

-
สํานักปลัด

โครงการเชาดิน 12,000 สํานักปลัด

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 7,500 กองคลัง

10,080 สํานักปลัด

จัดซื้อหนังสือพิมพและหนังสือพิมพประจําหมูบาน สํานักปลัด

จัดซือ้คุรุภัณฑสํานักงาน
จัดซือ้คุรุภัณฑ
1.
 - เกาอีทํ้างานหลังสูง จํานวน 9 ตัวๆละ 2,500 บาท
 - เกาอีนั้ง่ทํางาน จํานวน 6 ตัว ตัวละ 1,500 บาท
 - เกาอีสํ้าหรับผูรับบริการ 4 ท่ีนัง่ พรอมท่ีวางของ 
   จํานวน 11 ชุด
 - เกาอีห้องประชุมสภา จํานวน 50 ตัวๆละ 580 บาท
 - โตะประชุมชุดเล็กขนาด 6 ท่ีนัง่ จํานวน 1 ชุด
 - ชุดรับแขกจํานวน 3 ชุด
 - โตะรับแขกพรอมเกาอี ้จํานวน 8 ชุดๆละ 4,500 ตัว
 - โตะทํางานเหล็กมีกระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 9 ชุด
   ชุดละ 7,500 บาท
 - ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 8 ใบ ใบละ 5,500 บาท

22,500 สํานักปลัด
9,000

27,500

29,000
30,000
100,000
36,000
67,500

44,000

ขยายเวลาการเบิกจาย
เงินกรณียังไมไดกอหน้ี

ไวกอนส้ินป (ป61)

 - โตะพับเอนกประสงค จํานวน 10 ตัว
 - พัดลมตัง้พ้ืน จํานวน 10 ตัว
 - เกาอีแ้บบชุดขาโคเมียม จํานวน 10 ตัว

15,000
12,500

(กันเงินกรณียังไมได
กอหนีผูกพัน) (ป62)

5,500

 2.

 
 3.

  4.

 
 5.

 
 6.

  7.

 
 8.

  9.

  10.

 



โครงการ/กิจกรรม
 

  งบประมาณ
ดําเนนิการ

หนว่ยงานที�
รบัผดิชอบ

หมายเหตุ

สํานักปลัด - ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 1 ใบ
 - โตะคอมพิวเตอรรพรอมเกาอี ้จํานวน 5 ชุด
 - โตะพับ จํานวน 2 ตัว
 - ที่วางหนังสือพิมพ จํานวน 1 ชุด

 

ลําดับ
ที�

5,500
25,950
2,500
3,500
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(กันเงินกรณียังไมได
กอหนีผูกพัน) (ป62)

 - โตะทํางานพรอมเกาอี ้จํานวน 4 ชุด ชุดละ 4,500 บาท
 - ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 4 ใบ ใบละ 5,500 บาท

18,000
22,000

กองคลัง ขยายเวลาการเบิกจาย
เงินกรณียังไมไดกอหน้ี

ไวกอนส้ินป (ป61)

 - ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 3 ใบ ใบละ 5,500 บาท
 - โตะทํางานพรอมเกาอี ้จํานวน 5 ชุด ชุดละ 4,500 บาท

16,500
22,500

กองชาง ขยายเวลาการเบิกจาย
เงินกรณียังไมไดกอหน้ี

ไวกอนส้ินป (ป61)

 - ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ใบ ใบละ 5,500 บาท
 - โตะทํางานพรอมเกาอี ้จํานวน 4 ชุด ชุดละ 4,500 บาท

11,000
18,000

ขยายเวลาการเบิกจาย
เงินกรณียังไมไดกอหน้ี

ไวกอนส้ินป (ป61)

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม

 11.

 

  2. จัดซือ้คุรุภัณฑงานบานงานครัว

 - จัดซื้อเครื่องทําความเย็น จํานวน 2 เครื่อง
 - จัดซื้อตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู

10,000
9,400

สํานักปลัด ขยายเวลาการเบิกจาย
เงินกรณียังไมไดกอหน้ี

ไวกอนส้ินป (ป61)

  3. จัดซือ้คุรุภัณฑงานบานงานครัว
 - จัดทําป ายสัญญาณไฟจราจร
 - เครื่องเสียงพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด

92,500
74,000

สํานักปลัด
ขยายเวลาการเบิกจาย
เงินกรณียังไมไดกอหน้ี

ไวกอนส้ินป (ป61)

  4. จัดซือ้คุรุภัณฑการเกษตร
 - เครื่องสูบน้ําดีเซล พรอมติดตัง้ทอพญานาค ขนาด 7x12 น้ิว
   มีแทนรุน มูเลย สายพาน จํานวน 1 คู
 - เครื่องสูบน้ําดีเซล พรอมติดตัง้ทอพญานาค ขนาด 7x10 น้ิว
   มีแทนรุน มูเลย สายพาน จํานวน 1 ชุด 
 - ทอพญานาค ขนาด 5x6 ศอก พรอมติดตัง้เครื่องยนต 
   จํานวน 1 ชุด

52,200

48,300

11,000

สํานักปลัด

  5. จัดซือ้คุรุภัณฑอ่ืน

 - กระจกโคง 9 อัน
 - ซุมศาลลาสําเร็จรูป จํานวน 3 หลัง

13,500
150,000

กองชาง (กันเงินกรณียังไมได
กอหนีผูกพัน) (ป62)

  6. จัดซือ้คุรุภัณฑคอมพิวเตอร

 - เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลแแบท่ี 2 
   จํานวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองสํารองไฟฟ า ขนด 1 kva จํานวน 1 เคร่ือง

สํานักปลัด28,500
5,500

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม - เคร่ืองพิมพ ขาวดํา จํานวน 1 เคร่ือง -

 12.

 

 13.

 

 14.

 

 15.
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สถานะทางการเงิน  ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 
เงินอุดหนุนทั�วไป เงินสํารองจ่าย ตามแผนงานรวม

ตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที� 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด ประมาณการ รวม
บรหิารงาน
ทัวไป

การรกัษา
ความสงบ
ภายใน

การศึกษา สาธารณรสุข
สังคม
สงเคระห์

เคหะและ
ชุมชน

สรา้งความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

งบกลาง

รายจ่าย

เงินเดือน(ฝ�ายเงินเดือน)

ค่าวสัดุ

งบกลาง 

เงินเดือน(ฝ�ายประจาํ)

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุุภัณฑ์

ค่าที�ดินและสิ�งปลกูสรา้ง

เงินอุดหนุน

7,822,371.00 6,535,290.67 - - - - - - - - 6,536,290.67

2,624,640.00 2,624,640.00 2,624,640.00 - - - - - - - -

10,401,970.00 8,129,188.00 5,439,448.00 - - 1,433,040.00 - 1,256,700.00 - - -

4,071,307.00

261,264.00 208,264.00 - - 53,000.00 - - - - -768,000.00

2,195,516.56 474,724.08 56,460.00 274,460.00 919,377.48 20,000.00 258,910.00 10,600.00 157,225.00 -

2,470,302.00 2,032,294.92 505,079.00 68,000.00 701,994.92 4,660.00 - 692,161.00 - 60400.00 -

870,560.00 690,522.28 690,127.16 - - - - - ---

765,350.00 607,350.00 101,500.00 150,000.00 76,950.00 13,900.00 - 265,000.00 - - -

9,707,500.00 8,789,500.00 1,206,000.00 7,583,500.00 ------ -

รวมจา่ย

รายจา่ยอื�น 22,000.00 - - - - - - - - - -

1,476,000.00 1,401,720.00 - - 1,341,720.00 20,000.00 - - - 40,000.00

41,000,000.00 33,268,286.43 10,043,782.24 274,460.00 2,395,124.92 2,443,977.48 20,000.00 3,678,771.00 10,600.00 7,841,125.00 6,536,290.67

รายงานรายรับ

ตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที� 30 กันยายน 2562

ลําดับที�

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

ภาษีอากร 2,240,000.00

ประมาณการรายรบัหมวด รายรบัจรงิ
2,791,606.05

ภาษีจดัสรร 25,633,000.00 17,530,421.05

ค่าธรรมเนยียมค่าปรบัและใบอนญุาต 357,.000.00 5,920,957.96

รายไดจ้ากทรพัยส์นิ 230,000.00 351,867.96

รายไดจ้ากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์ 20,000.00   5,975.00

 รายไดเ้บด็เตล็ด      20,000.00 46,000.00

เงินอุดหนนุทั�วไป 12,500,000.00 11,462,060.00

รวมรายรบั 41,000,000.00 4,860,651.43



สาํนกัปลัดเทศบาล
ภาพกิจกรรม / โครงการ ประจาํป� 2562
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กองสาธารณสขุและสิ�งแวดล้อม
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ภาพกิจกรรม / โครงการ ประจาํป� 2562



กองคลัง

 งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
 งานควบคุมและจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
 งานจัดทําเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
 งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคู่จ่าย
 งานจัดทําบัญชีและทะเบียนที�เกี�ยวข้องทุกประเภท
 งานจัดทํารายงานประจําวนั ประจําเดือน ประจําป� และรายงานอื�นๆ
 งานอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องหร �อตามที�ได้รับมอบหมาย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 มีหน้าที�ควบคุมและดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที�ของงานการเงินและบัญชี
และงานพัสดุและทรัพย์สิน รายละเอียดมีดังนี�

 งานการซื�อและการจ้าง
 งานการซ่อมและบํารุงรักษา
 งานการจัดทําทะเบียนพัสดุ
 งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
 งานการควบคุมและจําหน่ายพัสดุ
 งานการเช่าสังหาร �มทรัพย์ และอสังหาร �มทรัพย์
 งานอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องหร �อตามที�ได้รับมอบหมาย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ภาพกิจกรรม / โครงการ ประจาํป� 2562

หน้าที�รับผิดชอบ
   ควบคุมดูแลรับผิดชอบ การบร �หารการคลังในด้านการรับ-จ่ายของ
เทศบาลสถิติข้อมูลต่างๆเกี�ยวกับประเภทรายได้ของเทศบาล เช่น การจัดเก็บ
ภาษีต่างๆ อาทิ ภาษีโรงเร �อนและที�ดิน ภาษีป�าย ภาษีบํารุงท้องที� ค่า
ธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาตต่างๆ ที�กฎหมายกําหนด โดยมีการจัด
ทําและเก็บข้อมูลแผนที�ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเพื�อใช้ในการจัดเก็บรายได้
ของเทศบาล รวมทั�งดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื�อพัฒนการเจร �ญให้แก่
ท้องถิ�นในด้านต่างๆและงานอื�นๆที�เกี�ยวข้องและได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
งานต่างๆ ดังนี� 

ฝ�ายบร �หารงานคลัง

ฝ�ายบร �หารงานคลัง1.

2. งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที�
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3. งานแผนที�ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที�
 งานคัดลอกข้อมูลที�ดิน
งานปรับข้อมูลแผนที�ภาษีโรงเร �อนและที�ดิน
งานปรับข้อมูลภาษีบํารุงท้องที�
งานสํารวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงที�ดิน รหัสชื�อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื�อผู้ชําระภาษี (ผ.ท.และ5)
งานจัดเก็บและบํารุงดูแลรักษาแผนที�ภาษีทะเบียนทรัพย์สินและดอกสารข้อมูลต่างๆ
งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที�เกี�ยวข้อง (ผ.ท. 1,2,3,4,5,6,9,11,12และ 17 )
งานการจัดทํารายงานประจําเดือน
งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที�เกี�ยวกับแผนที�และทะเบียนทรัพย์สิน
งานบร �การข้อมูลแผนที�ภาษีบํารุงท้องที�ภาษีโรงเร �ยน
งานอื�นๆที�เกี�ยวข้องหร �อตามที�ได้รับมอบหมาย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
 

4. งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีหน้าที�

งานจัดทําประกาศให้มายื�นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื�อชําระภาษี
งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีผู้ที�อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี ในงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมชําระ
ภาษี (ผ.ท.5)
งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หร �อแนบคําร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม
และรายได้อิ�นๆ
งานพิจารณางานประเมินและกําหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื�องต้น เพื�อนําเสนอพนักงานเจ้า
หน้าที�
งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
งานจัดเก็บและชําระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื�นๆ
งานลงรายการเกี�นวกับโรงเร �อนและที�ดิน ภาษีบํารุงท้องที� แลพภาษีป�าย ในทะเบียนเงินผล
ประโยชน์และทะเบียนคุมชําระภาษี (ผ.ท.5)ของผู้เสียภาษีแต่ละรายดป�นประจําทุกวัน
งานดําเนินการเกี�ยวกับพิจารณาอุธรณ์ภาษี
งานเก็บรักษาและการนําส่งเงินประจําวนั
งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ
งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้
งานอื�นๆที�เกี�ยวข้องหร �อตามที�ได้รับมอบหมาย

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
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กองชา่ง
ภาพกิจกรรม / โครงการ ประจาํป� 2562

โครงการขุดลอกคลอง หมู ่1-2

โครงการขุดลอกคลอง หมู ่5
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โครงการก่อสรา้งนาป�าชา้ หมู ่8

โครงการถมดินเทศบาลตําบลบางเก่า
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โครงการก่อสรา้งโรงจอดรถเทศบาลตําบลบางเก่า

โครงการปรบัปรุงภมูทัิศน์เทศบาลตําบลบางเก่า
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ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์
และติดตามข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลบางเก่า

     เทศบาลตําบลบางเกา มีคําส่ังแตงตัง้ เจาหน าท่ีรับผิดชอบดําเนินการรับเริ่ืองราว
รองเรียน รองทุกข เทศบาลตําบลบางเกา คําส่ังท่ี ๒๙/๒๕๖๐
มีรายช่ือดังตอไปน้ี
       ๑. นางนฤมล   ฐิติพัฒนชูโชค   ตําแหนง   นิติกรชํานาญการ   เป็นเจาหน าท่ี
 
มีอํานาจหนาท่ี 

๑.รับเร่ืองราวขอรองทุกข รองเรียนและรวบรวมสงเร่ืองใหหนวยงานเจาของเร่ือง         
เพ่ือดําเนินงานตามอํานาจหน าท่ี
๒.ปรับปรุงเอกสารคําขอในกระบวนงานตางๆเพ่ือใหเขาใจงายและเกิดความสะดวกในการก
รอกเอกสาร
๓.บันทึก ปรับปรุง ขอมูลตางๆในเว็บไซต (รองทุกข) เพ่ือใหระบบงานขอมูลของเทศบาล
ตําบลบางเกามีครบถวน เป็นปัจจุบันอยูเสมอ
๔.ติดตามความคืบหน าเม่ือไดรับเอกสารสอบถามจากประชาชนผูรับบริการ
๕.แจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบผลความคืบหน า ภายใน ๑๔ วัน
 

ชองทางการรองเรียน รองทุกข
๑.เขียนคํารอง และย่ืนคํารองดวยตนเอง ท่ีศูนยรับรองเรียน / รองทุข สํานักปลัด เทศบาล
ตําบลบางเกา
๒.ทางเว็บไซตเทศบาลตําบลบางเกา www.bangkao.go.th
๓.ทางโทรศัพท ๐๓๒-๕๐๓๐๕๖
๔.ทาง facebook เทศบาลตําบลบางเกา
 

ศูนยขอมูลขาวสาร
จุดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดประกาศบังคับใช
กับหนวยงานของรัฐ เพ่ือเปิดโอกาสใหกับประชาชนสามารถรับรูขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับ
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางเกา โดยยึดหลักสําคัญวา"เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็น
ขอยกเวน" โดยติดตามขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบางเกา ศูนยบริการขอมูลขาวสาร
พรอมบริการ internet สืบคนขอมูล ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบางเกา
 

เร่ืองรองเรียนรองทุขท่ีประชาชนในพื้นท่ีขอใหเทศบาลตําบลบางเกาแกไขปัญหาความเดือด
รอน

๑.การแกไขปัญหาเหตุเดือดรอนรําคาญตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
๒.การบุกรุกท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน
๓.การแจกจายไวใชสําหรับการอุปโภค-บริโภค ในครัวเรือน
๔.การบํารุงรักษาทางสาธารณะ ทอระบายน้ํา
๕.การดูแลบํารุงรักษาซอมแซมทางไฟสาธารณะ
๖.การชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากภับพิบัติ
ธรรมชาติ 
๗.เร่ืองรองเรียนอ่ืนๆท่ีอยูในอํานาจหน าท่ีของเทศบาล    



เทศบาลตําบล

บางเก่า
หมู่ที� 4 ตําบลบางเก่า อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3250-3056  โทรสาร : 0-3250-3055
WWW.BANGKAO.GO.TH       เทศบาลตําบลบางเก่า


