
รหสับญัชี ประมาณการ  รายรบัจรงิ

รายไดจ้ดัเก็บเอง 41000000
41100000

ภาษีโรงเรอืนและทดีนิ 41100001 -                -   
ภาษีบํารงุทอ้งที 4100002 -     2,288.55 
ภาษีป้าย 41100003 70,000.00  - 
ภาษีทดีนิและสงิปลกูสรา้ง 41100008 2,700,000.00

รวมหมวดภาษอีากร 2,770,000.00     2,288.55 
41200000

คา่ธรรมเนยีมเกยีวกบัการควบคมุอาคาร 41210007 30,000.00        707.50 
คา่ธรรมเนยีมเก็บขนขยะมลูฝอย 41210008 250,000.00   64,680.00 
คา่ธรรมเนยีมเกยีวกบัขดุดนิถมดนิ 41219999 2,000.00  - 
คา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนพาณชิย์ 41210029         1,000.00        120.00 
คา่ปรับผูก้ระทําผดิกฎหมายจราจรทางบก 41220002         1,000.00        200.00 
คา่ใบอนุญาตขิายสรุา 41210004 2,000.00        145.50 
คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สําหรับกจิการ
ทเีป็นอันตรายตอ่สขุภาพ 41230003 15,000.00     3,000.00 

คา่ใบอนุญาตจัดตังสถานทจํีาหน่ายอาหาร
หรอืสถานทสีะสมอาหารฯ

41230004 15,000.00        500.00 

คา่ใบอนุญาตเกยีวกบักจิการประเภทท ี3 41210033         3,000.00     3,040.00 
คา่ใบอนุญาตเกยีวกบัการควบคมุอาคาร 41230007         1,000.00        400.00 
คา่ใบอนุญาตเกยีวกบัการโฆษณาโดยใช ้
เครอืงขยายเสยีง 41230008         2,000.00        755.00 
คา่ใบอนุญาตปิดประกาศ 41210012 500.00          50.00 
คา่ปรับงานกอ่สรา้ง 41220010 5,500,000.00 #########

5,822,500.00 #########
41300000

ดอกเบยีเงนิฝากธนาคาร 41300003 300,000.00     9,203.76 
ดอกเบยีเงนิฝาก (ก.ส.ท.) 41300004 15,000.00  - 
ขายทอดตลาด 41999999 20,000.00  - 

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ     335,000.00     9,203.76 
41400000

รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ 41400006       10,000.00     1,175.00 
      10,000.00     1,175.00 

41500000
คา่ขายแบบแปลน 41500004 50,000.00  - 
รายไดเ้บ็ดเตล็ดอนืๆ 41599999 -  - 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 50,000.00                -   
8,987,500.00 #########

รวมหมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และ
ใบอนุญาต

เทศบาลตาํบลบางเกา่   อําเภอชะอํา  จงัหวดัเพชรบรุ ี
รายงานผลการดาํเนนิการ

ประเภท

1.  หมวดภาษอีากร

2.  หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และ
ใบอนุญาต

                                        ตงัแตว่นัท ี 1  ตลุาคม  -  31  ธนัวาคม  2562                    
              ไตรมาส  1

3.  หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ

4.  หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์
รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและ

การพาณิชย์5.  หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายไดจ้ดัเก็บเอง 1+2+3+4+5

เทศบาลตาํบลบางเกา่   อําเภอชะอํา  จงัหวดัเพชรบรุ ี
รายงานผลการดาํเนนิการ                                        ตงัแตว่นัท ี 1  ตลุาคม  -  31  ธนัวาคม  2562                      

            ไตรมาส  1



รหสับญัชี ประมาณการ  รวมรบั
ตงัแตต่น้ปี

42000000
42100000

ภาษีและคา่ธรรมเนยีมรถยนต์ 42100001 500,000.00   98,737.79 
ภาษีมลูคา่เพมิตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 42100002 8,000,000.00 #########
ภาษีมลูคา่เพมิตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ้ 42100004 1,800,000.00 #########
ภาษีธรุกจิเฉพาะ 42100005 200,000.00   26,302.99 
ภาษีสรรพสามติ 42100007 3,000,000.00 #########
คา่ภาคหลวงแร่ 42100012 50,000.00   12,971.35 
คา่ภาคหลวงปิโตรเลยีม 42100013 30,000.00     8,248.22 
คา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม
ตามประมวลกฎหมายทดีนิ

42100015 4,000,000.00 #########
รวมหมวดภาษจีดัสรร 17,580,000.00 #########

43000000
43100000

เงนิอดุหนุนทัวไป สําหรับดําเนนิการตาม
อํานาจหนา้ทแีละภารกจิถา่ยโอนเลอืกทํา

43100002 5,178,253.00 #########
เงนิอดุหนุนทัวไป-สนับสนุนอาหารเสรมิ(นม) 43100002 697,499.00 #########
เงนิอดุหนุนทัวไป-สนับสนุนอาหารกลางวัน 43100002 1,488,400.00 #########
เงนิอดุหนุนทัวไป-คา่จัดการเรยีนการสอน 43100002 61,200.00   33,300.00 
เงนิอดุหนุนทัวไป-เครอืงแบบนักเรยีน 
(ศพด.)

43100002 10,800.00  - 
เงนิอดุหนุนทัวไป-หนังสอืเรยีน (ศพด.) 43100002 7,200.00  - 
เงนิอดุหนุนทัวไป-อปุกรณ์การเรยีน (ศพด.) 43100002 7,200.00  - 
เงนิอดุหนุนทัวไป-กจิกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผูเ้รยีน (ศพด.)

43100002 15,480.00  - 
เงนิอดุหนุนทัวไป-เงนิเดอืนคร(ูศพด.) 43100002 255,360.00   62,460.00 
เงนิอดุหนุนทัวไป-เบยียังชพีผูส้งูอายุ 43100002 5,053,200.00 #########
เงนิอดุหนุนทัวไป-เบยียังชพีผูพ้กิาร 43100002 1,344,000.00 #########
เงนิอดุหนุนทัวไป-เบยียังชพีผูป่้วยเอดส์ 43100002 96,000.00   24,000.00 
เงนิอดุหนุนทัวไป - เงนิโครงการ
พระราชดําร ิ(ดา้นสาธารณสขุ)

44100000 180,000.00  - 
เงนิอดุหนุนทัวไป - เงนิโครงการสตัวป์ลอด
โรคคนปลอดภัย

44100000 31,590.00  - 
เงนิอดุหนุนทัวไป - สํารวจและขนึทะเบยีน
สตัว์

44100000 6,318.00  - 
รวมหมวดเงนิอดุหนุนทวัไป ########### #########

441000
เงนิโครงการพระราชดําร ิ (ดา้นสาธารณสขุ)  - 

                  -                  -   
41,000,000.00 #########

ประเภท

รวมเงนิอดุหนุนทวัไป ระบวุตัถปุระสงค/์
เฉพาะกจิรวมทงัสนิ

รายไดท้รีฐับาลเก็บแลว้จดัสรรให ้อปท.
6.  หมวดภาษจีดัสรร

รายไดท้รีฐับาลอดุหนุนใหอ้งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถนิ
7.  หมวดเงนิอดุหนุนทวัไป

รายไดท้รีฐับาลอดุหนุนโดยระบวุตัถปุระสงค์
8.  เงนิอดุหนุนทวัไป ระบวุตัถปุระสงค/์เฉพาะกจิ



งบประมา
ณอนุมตั ิ
(บาท)

เบกิจา่ย
(บาท)

695,520.00 ######## ########
120,000.00 30,000.00 90,000.00
120,000.00 30,000.00 90,000.00
198,720.00 49,680.00 ########
######### ######## ########
######### ######## ########
######### ######## ########
58,500.00 3,975.00 54,525.00
162,000.00 30,000.00 ########
221,760.00 54,570.00 ########
812,640.00 ######## ########
60,000.00 10,935.00 49,065.00
84,000.00 21,000.00 63,000.00
######### ######## ########

100,000.00 - ########
7,000.00 - 7,000.00
35,000.00 6,471.00 28,529.00
142,000.00 6,471.00 ########

280,000.00 50,600.00 ########
30,000.00 3,600.00 26,400.00
6,000.00 2,000.00 4,000.00
20,000.00 - 20,000.00
80,000.00 10,750.00 69,250.00

เทศบาลตาํบลบางเกา่   อําเภอชะอํา  จงัหวดัเพชรบรุ ี
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เงนิเพมิตา่ง ๆของพนักงานเทศบาล

รวมหมวดเงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

งบบคุลากร

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ
คา่ธรรมเนยีม/คา่ลงทะเบยีน

รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

คา่เชา่ทดีนิ

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถนิ

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทปีรกึษา
นายกเทศมนตรี

เงนิคา่ตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร
รวมหมวดคา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

เงนิเดอืนพนักงาน

คา่จา้งลกูจา้งประจํา

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอันเป็นประโยชนแ์ก่
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ

เงนิเพมิตา่ง ๆของพนักงานจา้ง

รวมหมวดเงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ)

งบประมา
ณคงเหลอื

(บาท)

เงนิเดอืนนายก/รองนายก

ประเภทรายจา่ย

แผนงานบรหิารงานทวัไป
งานบรหิารงานทวัไป

เงนิประจําตําแหน่ง

เงนิอนืๆ

คา่ตอบแทน

คา่ใชส้อย

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง

รายจา่ยเกยีวกบัการรับรองและพธิกีาร



งบประมา
ณอนุมตั ิ
(บาท)

เบกิจา่ย
(บาท)

เทศบาลตาํบลบางเกา่   อําเภอชะอํา  จงัหวดัเพชรบรุ ี
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งบประมา
ณคงเหลอื

(บาท)
ประเภทรายจา่ย

2,000.00 1,000.00 1,000.00
3,000.00 3,000.00 -

400,000.00 - ########
20,000.00 6,720.00 13,280.00
2,000.00 - 2,000.00
35,000.00 - 35,000.00
6,500.00 - 6,500.00
40,000.00 - 40,000.00
200,000.00 - ########
130,000.00 18,450.00 ########
######### 96,120.00 ########

100,000.00 10,920.00 89,080.00
3,000.00 - 3,000.00
10,000.00 - 10,000.00
277,000.00 40,910.00 ########
65,000.00 24,620.00 40,380.00
455,000.00 76,450.00 ########

510,000.00 22,728.37 ########
15,000.00 2,164.61 12,835.39
12,000.00 1,717.88 10,282.12
5,000.00 - 5,000.00
34,560.00 4,451.20 30,108.80
576,560.00 31,062.06 ########

50,000.00 - 50,000.00
50,000.00 0.00 50,000.00

โครงการเสรมิสรา้งความรูด้า้นกฎหมาย  
ประจําปี พ.ศ. 2563

คา่พวงมาลัย  ชอ่ดอกไม ้ กระเชา้ดอกไม ้ 
และพวงมาลา

รวมหมวดคา่ครภุณัฑ์
คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์

คา่บรกิารสอืสารและโทรคมนาคม
รวมหมวดคา่สาธารณูปโภค

คา่บรกิารโทรศัพท์
คา่บรกิารไปรษณีย์

คา่ครภุณัฑ์

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศกึษาดงูาน
เพอืเพมิประสทิธภิาพการบรหิารราชการ 

คา่นําประปา คา่นําบาดาล
คา่ไฟฟ้า

วัสดคุอมพวิเตอร์
รวมหมวดคา่วสัดุ

วัสดงุานบา้นงานครัว
วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื

คา่วสัดุ

คา่สาธารณูปโภค

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทอ้งถนิ

โครงการเสรมิสรา้งคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ
ดําเนนิงานของเทศบาล

โครงการจัดทําจดหมายขา่ว ทต.บางเกา่

โครงการคา่จา้งเหมาตอ่สญัญา  website  ของ
เทศบาลตําบลบางเกา่โครงการจัดการเลอืกตังนายกเทศมนตรแีละสมาชกิ
สภาเทศบาลตําบลบางเกา่

วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ
วัสดสํุานักงาน

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม
รวมหมวดคา่ใชส้อย

โครงการอบรมคณุธรรม  จรยิธรรม  สําหรับ
ผูบ้รหิาร พนักงานเทศบาล  ลกูจา้งประจํา  



งบประมา
ณอนุมตั ิ
(บาท)

เบกิจา่ย
(บาท)

เทศบาลตาํบลบางเกา่   อําเภอชะอํา  จงัหวดัเพชรบรุ ี
รายงานผลการดาํเนนิการ                                 ตงัแตว่นัท ี 1  ตลุาคม  -   31  ธนัวาคม  2562                     

 ไตรมาส  1

งบประมา
ณคงเหลอื

(บาท)
ประเภทรายจา่ย

0.00 - -
0.00 0.00 0.00

รวมงานบรหิารงานทวัไป ######### ######## ########

######### ######## ########
60,000.00 15,000.00 45,000.00
145,480.00 35,430.00 ########
15,940.00 4,425.00 11,515.00
######### ######## ########

200,000.00 3,900.00 ########
40,000.00 13,100.00 26,900.00
240,000.00 17,000.00 ########

30,000.00 - 30,000.00
15,000.00 - 15,000.00
50,000.00 5,900.00 44,100.00
400,000.00 1,700.00 ########
20,000.00 2,000.00 18,000.00
515,000.00 9,600.00 ########

50,000.00 15,299.00 34,701.00
50,000.00 5,620.00 44,380.00
100,000.00 20,919.00 79,081.00

20,000.00 3,106.00 16,894.00
20,000.00 3,106.00 16,894.00
######### ######## ########

งบบคุลากร

รวมหมวดคา่สาธารณูปโภค

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม

คา่ธรรมเนยีม/คา่ลงทะเบยีน

รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ

คา่ตอบแทน

โครงการเพมิประสทิธภิาพการจัดเก็บภาษี

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

รวมหมวดคา่ใชส้อย

รวมหมวดคา่วสัดุ

คา่ใชส้อย

คา่วสัดุ

คา่บรกิารไปรษณีย์
คา่สาธารณูปโภค

วัสดคุอมพวิเตอร์
วัสดสํุานักงาน

รวมงานบรหิารงานคลงั

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง
เงนิเพมิตา่ง ๆของพนักงานจา้ง

รวมหมวดเงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ)

รวมหมวดคา่ตอบแทน

เงนิประจําตําแหน่ง
เงนิเดอืนพนักงาน

รายจา่ยอนื

รวมหมวดรายจา่ยอนื
คา่จา้งทปีรกึษา

งานบรหิารงานการคลงั



งบประมา
ณอนุมตั ิ
(บาท)

เบกิจา่ย
(บาท)

เทศบาลตาํบลบางเกา่   อําเภอชะอํา  จงัหวดัเพชรบรุ ี
รายงานผลการดาํเนนิการ                                 ตงัแตว่นัท ี 1  ตลุาคม  -   31  ธนัวาคม  2562                     

 ไตรมาส  1

งบประมา
ณคงเหลอื

(บาท)
ประเภทรายจา่ย

7,200.00 - 7,200.00
7,200.00 0.00 7,200.00

3,000.00 - 3,000.00
5,000.00 - 5,000.00
21,000.00 21,000.00 -
29,000.00 21,000.00 8,000.00

รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและ
ระงบัอคัคภียั

36,200.00 21,000.00 15,200.00

50,000.00 - 50,000.00
278,280.00 37,000.00 ########
328,280.00 37,000.00 ########

5,000.00 - 5,000.00
10,000.00 - 10,000.00
697,499.00 - ########
20,000.00 - 20,000.00
21,000.00 - 21,000.00
753,499.00 0.00 ########

######### ######## ########
######### ######## ########
######### ######## ########

งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา

รวมหมวดคา่วสัดุ

แผนงานการศกึษา

รวมหมวดคา่ใชส้อย

รวมหมวดคา่วสัดุ

รวมหมวดเงนิอดุหนุน
รวมงานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา

คา่วสัดุ

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา

โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ
คา่ใชส้อย

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

วัสดอุนื
วัสดกุารศกึษา
คา่อาหารเสรมิ (นม)
วัสดงุานบา้นงานครัว

วัสดเุครอืงดับเพลงิ
วัสดเุครอืงแตง่กาย
วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ
คา่วสัดุ

รวมหมวดคา่ใชส้อย

วัสดสํุานักงาน

เงนิอดุหนุนสําหรับสนุบสนุนโครงการอาหาร
กลางวนั จํานวน 3 รายการ

โครงการจัดทําป้ายรณรงคล์ดอบุตัเิหตแุละเตรยีม
ความพรอ้มรับมอืสาธารณภยั

คา่ใชส้อย
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน



งบประมา
ณอนุมตั ิ
(บาท)

เบกิจา่ย
(บาท)

เทศบาลตาํบลบางเกา่   อําเภอชะอํา  จงัหวดัเพชรบรุ ี
รายงานผลการดาํเนนิการ                                 ตงัแตว่นัท ี 1  ตลุาคม  -   31  ธนัวาคม  2562                     

 ไตรมาส  1

งบประมา
ณคงเหลอื

(บาท)
ประเภทรายจา่ย

15,000.00 - 15,000.00
15,000.00 - 15,000.00
15,000.00 0.00 15,000.00

963,320.00 ######## ########
60,000.00 10,500.00 49,500.00
684,260.00 ######## ########
######### ######## ########

72,000.00 17,000.00 55,000.00
72,000.00 17,000.00 55,000.00

750,000.00 ######## ########
5,000.00 - 5,000.00
35,000.00 - 35,000.00
150,000.00 46,000.00 ########
940,000.00 ######## ########

5,000.00 2,560.00 2,440.00
6,000.00 4,590.00 1,410.00
11,000.00 7,150.00 3,850.00

รวมแผนงานสาธารณสขุ ######### ######## ########

6,318.00 - 6,318.00
5,000.00 - 5,000.00

งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัสาธารณสขุ

งานศกึษาไมก่ําหนดระดบั

โครงการควบคมุโรคขาดสารอาหารไอโอดนี  
หมูท่ ี1

รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

วัสดคุอมพวิเตอร์
รวมหมวดคา่วสัดุ

วัสดสํุานักงาน

รวมหมวดคา่ใชส้อย
คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

คา่ธรรมเนยีม/คา่ลงทะเบยีน

คา่เชา่บา้น
รวมหมวดคา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง

คา่ใชส้อย

รวมหมวดเงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ)

รวมงานศกึษาไมก่ําหนดระดบั

คา่ตอบแทน

คา่ใชส้อย

เงนิประจําตําแหน่ง
เงนิเดอืนพนักงาน

แผนงานสาธารณสขุ

คา่วสัดุ

รวมหมวดคา่ใชส้อย
โครงการจัดซอืหนังสอืพมิพแ์ละหนังสอืพมิพ์
กฬีา

งานบรกิารสาธารณสขุและงาน
สาธารณสขุอนืคา่ใชส้อย



งบประมา
ณอนุมตั ิ
(บาท)

เบกิจา่ย
(บาท)

เทศบาลตาํบลบางเกา่   อําเภอชะอํา  จงัหวดัเพชรบรุ ี
รายงานผลการดาํเนนิการ                                 ตงัแตว่นัท ี 1  ตลุาคม  -   31  ธนัวาคม  2562                     

 ไตรมาส  1

งบประมา
ณคงเหลอื

(บาท)
ประเภทรายจา่ย

5,000.00 - 5,000.00
5,000.00 - 5,000.00
5,000.00 - 5,000.00
5,000.00 - 5,000.00
5,000.00 - 5,000.00
5,000.00 - 5,000.00
5,000.00 - 5,000.00
5,000.00 - 5,000.00
5,000.00 - 5,000.00
5,000.00 - 5,000.00
5,000.00 - 5,000.00
5,000.00 - 5,000.00
5,000.00 - 5,000.00
5,000.00 - 5,000.00
5,000.00 - 5,000.00
10,000.00 - 10,000.00
10,000.00 - 10,000.00
10,000.00 - 10,000.00
10,000.00 - 10,000.00
10,000.00 - 10,000.00
10,000.00 - 10,000.00
10,000.00 - 10,000.00
10,000.00 - 10,000.00
10,000.00 - 10,000.00
31,590.00 - 31,590.00
207,908.00 0.00 ########

10,000.00 - 10,000.00

โครงการตรวจสขุภาพเคลอืนท ีหมูท่ ี4
โครงการตรวจสขุภาพเคลอืนท ีหมูท่ ี5
โครงการตรวจสขุภาพเคลอืนท ีหมูท่ ี7

โครงการตรวจสขุภาพเคลอืนท ีหมูท่ ี1
โครงการตรวจสขุภาพเคลอืนท ีหมู ่2

โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรษ
พษิสนัุขบา้
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลกูและ
มะเร็งเตา้นม หมูท่ ี9

โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลกูและ
มะเร็งเตา้นม หมูท่ ี7โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลกูและ
มะเร็งเตา้นม หมูท่ ี8

โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลกูและ
มะเร็งเตา้นม หมูท่ ี5

โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลกูและ
มะเร็งเตา้นม หมูท่ ี4

โครงการตรวจสขุภาพเคลอืนท ีหมูท่ ี9
โครงการสง่เสรมิสขุภาพเด็กปฐมวัย

โครงการตรวจสขุภาพเคลอืนท ีหมูท่ ี8

โครงการตรวจสขุภาพเคลอืนท ีหมูท่ ี3

โครงการควบคมุโรคขาดสารอาหารไอโอดนี  
หมูท่ ี3

โครงการควบคมุโรคขาดสารอาหารไอโอดนี  
หมูท่ ี2

โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลกูและ
มะเร็งเตา้นม หมูท่ ี3

โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลกูและ
มะเร็งเตา้นม หมูท่ ี2

โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลกูและ
มะเร็งเตา้นม หมูท่ ี1

โครงการควบคมุโรคขาดสารอาหารไอโอดนี  
หมูท่ ี8โครงการควบคมุโรคขาดสารอาหารไอโอดนี  
หมูท่ ี9

โครงการชะอํารว่มใจเสรมิสรา้งพลังแผน่ดนิ
เอาชนะยาเสพตดิ

รวมคา่ใชส้อย

โครงการควบคมุโรคขาดสารอาหารไอโอดนี  
หมูท่ ี7

โครงการควบคมุโรคขาดสารอาหารไอโอดนี  
หมูท่ ี5

โครงการควบคมุโรคขาดสารอาหารไอโอดนี  
หมูท่ ี4



งบประมา
ณอนุมตั ิ
(บาท)

เบกิจา่ย
(บาท)

เทศบาลตาํบลบางเกา่   อําเภอชะอํา  จงัหวดัเพชรบรุ ี
รายงานผลการดาํเนนิการ                                 ตงัแตว่นัท ี 1  ตลุาคม  -   31  ธนัวาคม  2562                     

 ไตรมาส  1

งบประมา
ณคงเหลอื

(บาท)
ประเภทรายจา่ย

10,000.00 - 10,000.00
รวมเงนิอดุหนุน 20,000.00 0.00 20,000.00

รวมงานบรหิารสาธารณสขุและงาน
สาธารณสขุอนื

227,908.00 0.00 ########

20,000.00 - 20,000.00
รวมคา่ใชส้อย 20,000.00 0.00 20,000.00

รวมงานสวสัดกิารสงัคมและสงัคม
สงเคราะห์

20,000.00 0.00 20,000.00

996,680.00 ######## ########
60,000.00 10,500.00 49,500.00
255,570.00 57,300.00 ########
324,960.00 79,710.00 ########
1,000.00 375.00 625.00

รวมงบบคุลากร ######### ######## ########

5,000.00 - 5,000.00
รวมคา่ตอบแทน 5,000.00 0.00 5,000.00

50,000.00 34,320.00 15,680.00
10,000.00 - 10,000.00
20,000.00 6,850.00 13,150.00
300,000.00 - ########

รวมคา่ใชส้อย 380,000.00 41,170.00 ########

งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัเคหะและชุมชน
งบบคุลากร

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิเพมิตา่ง ๆของพนักงานจา้ง

คา่ธรรมเนยีม/คา่ลงทะเบยีน

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง
คา่จา้งลกูจา้งประจํา
เงนิประจําตําแหน่ง
เงนิเดอืนพนักงาน

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

คา่ใชส้อย
รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร

โครงการป้องกนัสนับสนุนและแกไ้ขปัญหายา
เสพตดิ

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์

คา่ตอบแทน

คา่ใชส้อย
โครงการจัดกจิกรรมนันทนาการผูส้งูอายเุนอืง
ในวันผูส้งูอายุ



งบประมา
ณอนุมตั ิ
(บาท)

เบกิจา่ย
(บาท)

เทศบาลตาํบลบางเกา่   อําเภอชะอํา  จงัหวดัเพชรบรุ ี
รายงานผลการดาํเนนิการ                                 ตงัแตว่นัท ี 1  ตลุาคม  -   31  ธนัวาคม  2562                     

 ไตรมาส  1

งบประมา
ณคงเหลอื

(บาท)
ประเภทรายจา่ย

10,000.00 9,525.00 475.00
70,000.00 3,085.00 66,915.00
35,000.00 - 35,000.00

รวมคา่วสัดุ 115,000.00 12,610.00 ########

35,000.00 - 35,000.00
52,000.00 - 52,000.00

รวมคา่ครภุณัฑ์ 87,000.00 0.00 87,000.00

100,000.00 - ########
รวมคา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง 100,000.00 0.00 ########

รวมงานบรหิารทวัไปเกยีวกบัเคหะ
และชุมชน

######### ######## ########

112,000.00 - ########
######### - ########

229,000.00 - ########
112,000.00 - ########
######### - ########

103,000.00 - ########

422,000.00 - ########

50,000.00 50,000.00
รวมคา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ######### 0.00 ########

รวมงานไฟฟ้าถนน ######### 0.00 ########

โครงการขดุลอกคลองบา้นปากคลอง หมูท่ ี5 
บา้นปากคลอง

คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุทดีนิและสงิกอ่สรา้ง

จัดซอืเครอืงเจาะ (Coring)

คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง

งานไฟฟ้าถนน
คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง

จัดซอืเครอืงกําเนดิไฟฟ้า

วัสดคุอมพวิเตอร์
วัสดกุอ่สรา้ง

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก
พรอ้มฝังทอ่ระบายนํา คสล หมู ่ 1 - 2 บา้นบาง
เกา่

คา่วสัดุ

คา่ครภุณัฑ์

โครงการกอ่สรา้งหอ้งนํา  หมู ่5  บา้นปากคลอง
โครงการขดุลอกคลองบา้นปากคลอง หมูท่ ี1,2
 บา้นบางเกา่

วัสดสํุานักงาน

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก
พรอ้มฝังทอ่ระบายนํา คสล หมู ่ 9  บา้นโตนด
หลวงโครงการกส่อรา้งทางเชอืม คสล.ลาน
เอนกประสงคก์บัโรงจอดรถพรอ้มหอ้งเก็บ
อปุกรณ์โครงการกอ่สรา้งทางเชอืม คสล.  ลาน
เอนกประสงคก์บัอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลบางเกา่โครงการปรับพนืททีางเขา้สนามกฬีา  หมูท่ ี 5 
 บา้นปากคลอง



งบประมา
ณอนุมตั ิ
(บาท)

เบกิจา่ย
(บาท)

เทศบาลตาํบลบางเกา่   อําเภอชะอํา  จงัหวดัเพชรบรุ ี
รายงานผลการดาํเนนิการ                                 ตงัแตว่นัท ี 1  ตลุาคม  -   31  ธนัวาคม  2562                     

 ไตรมาส  1

งบประมา
ณคงเหลอื

(บาท)
ประเภทรายจา่ย

10,000.00 - 10,000.00
50,000.00 - 50,000.00
15,000.00 - 15,000.00

รวมคา่ใชส้อย 75,000.00 0.00 75,000.00

230,000.00 43,230.00 ########
15,000.00 - 15,000.00

รวมคา่วสัดุ 245,000.00 43,230.00 ########

0.00 - -
100,000.00 - ########

รวมคา่ครภุณัฑ์ 100,000.00 0.00 ########
รวมงานกําจดัขยะมลูฝอยและสงิ

ปฏกิลู
420,000.00 43,230.00 ########

5,000.00 - 5,000.00
10,000.00 - 10,000.00

รวมคา่ใชส้อย 15,000.00 0.00 15,000.00
รวมงานสง่เสรมิและสนบัสนุนความ

เขม้เข็งชุมชน
15,000.00 0.00 15,000.00

110,000.00 - ########
15,000.00 - 15,000.00
15,000.00 - 15,000.00

คา่ใชส้อย

คา่วสัดุ

คา่ครภุณัฑ์

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็ง
ชุมชนคา่ใชส้อย

งานกฬีาและนนัทนาการ
แผนงานการศาสนาวฒันาธรรมและนนัทนาการ

โครงการแขง่ขนักฬีาหมูบ่า้นตา้นยาเสพตดิ หมู่
 1 - 2

โครงการแขง่ขนักฬีาและนันทนาการ หมู ่7
โครงการแขง่ขนักฬีาตําบลบางเกา่คัพ

โครงการอบรมและสง่เสรมิอาชพี ประจําปี 2563
โครงการเทศบาลตําบลบางเกา่เคลอืนท ีประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563

ครภุณัฑย์านพาหนะและขนสง่

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

วัสดเุครอืงแตง่กาย

งานกําจดัขยะมลูฝอยและสงิปฏกิลู
คา่ใชส้อย

คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์

โครงการอบรมใหค้วามรูเ้กยีวกบัการคัดแยกขยะ
โครงการลดโลกรอ้น ดว้ยมอืเรา
โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ

วัสดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื



งบประมา
ณอนุมตั ิ
(บาท)

เบกิจา่ย
(บาท)

เทศบาลตาํบลบางเกา่   อําเภอชะอํา  จงัหวดัเพชรบรุ ี
รายงานผลการดาํเนนิการ                                 ตงัแตว่นัท ี 1  ตลุาคม  -   31  ธนัวาคม  2562                     

 ไตรมาส  1

งบประมา
ณคงเหลอื

(บาท)
ประเภทรายจา่ย

15,000.00 - 15,000.00
รวมคา่ใชส้อย 155,000.00 0.00 ########

90,000.00 - 90,000.00
รวมคา่วสัดุ 90,000.00 0.00 90,000.00

รวมงานกฬีาและนนัทนาการ 245,000.00 0.00 ########

10,000.00 - 10,000.00
10,000.00 - 10,000.00
20,000.00 - 20,000.00

10,000.00 - 10,000.00

2,000.00 - 2,000.00
10,000.00 - 10,000.00
10,000.00 - 10,000.00
10,000.00 - 10,000.00
30,000.00 - 30,000.00
22,000.00 16,700.00 5,300.00
134,000.00 16,700.00 ########

50,000.00 - 50,000.00
รวมคา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง 50,000.00 0.00 50,000.00

50,000.00 - 50,000.00
รวมเงนิอดุหนุน 50,000.00 0.00 50,000.00

รวมงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถนิ 234,000.00 16,700.00 ########

โครงการวันพอ่แหง่ชาติ
โครงการเนอืงในวันเขา้พรรษา

โครงการเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเจา้อยูห่วั
มหาวชริาลงกรณ

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

ครภุณัฑส์ํานักงาน จัดทําพระบรมฉายาลกัษณ์
พรอ้มโครงเหล็กและตดิตงั

โครงการอบรมคณุธรรม จรยิธรรม พทุธบตุร
โครงการอนุรักษ์และฟืนฟกูารเลน่เพลงโนเน
โครงการสง่เสรมิเด็กและเยาวขนใสใ่จดนตรี
ไทย

คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง
รวมคา่ใชส้อย

โครงการจัดงานสงกรานต์

วัสดกุฬีา

โครงการแขง่ขนักฬีาหมูบ่า้นตา้นยาเสพตดิ หมู่
 4 -5

คา่วสัดุ

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถนิ
คา่ใชส้อย

โครงการเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจา้สทุดิา พัชรสธุาพมิลลัษณ พระบรมราชนิี

โครงการขอรับเงนิอดุหนุนประเพณีทอ้งถนิงาน
พระนครครี ีเมอืงเพชร

โครงการเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
ราชชนนพัีนปีหลวงและวันแมแ่หง่ชาติ

โครงการเทดิทนูสถาบนัพระมหากษัตรยิ์



งบประมา
ณอนุมตั ิ
(บาท)

เบกิจา่ย
(บาท)

เทศบาลตาํบลบางเกา่   อําเภอชะอํา  จงัหวดัเพชรบรุ ี
รายงานผลการดาํเนนิการ                                 ตงัแตว่นัท ี 1  ตลุาคม  -   31  ธนัวาคม  2562                     

 ไตรมาส  1

งบประมา
ณคงเหลอื

(บาท)
ประเภทรายจา่ย

3,000.00 - 3,000.00
รวมคา่ใชส้อย 3,000.00 0.00 3,000.00

รวมงานวชิการวางแผนและสง่เสรมิ
การทอ่งเทยีว

3,000.00 0.00 3,000.00

10,000.00 - 10,000.00
รวมคา่ใชส้อย 10,000.00 0.00 10,000.00

รวมงานสง่เสรมิการเกษตร 10,000.00 0.00 10,000.00

10,000.00 - 10,000.00
10,000.00 - 10,000.00

รวมคา่ใชส้อย 20,000.00 0.00 20,000.00
รวมงานอนุรกัษแ์หลง่นําและป่าไม้ 20,000.00 0.00 20,000.00

15,000.00 - 15,000.00
คา่สาธารณูปโภค 15,000.00 0.00 15,000.00

รวมงานกจิการประปา 15,000.00 0.00 15,000.00

102,220.00 21,329.00 80,891.00
4,090.00 - 4,090.00

######### ######## ########

งบลาง

งานอนุรกัษแ์หลง่นําและป่าไม้
คา่ใชส้อย

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม

แผนงานการเกษตร

แผนงานการพาณชิย์

แผนงานงบกลาง

1.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้ม

คา่ไฟฟ้า

โครงการสง่เสรมิ อนุรักษ์ ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม

เบยียังชพีผูส้งูอายุ
เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน

งานกจิการประปา
คา่สาธารณูปโภค

โครงการอบรมใหค้วามรูค้ณะกรรมการ
ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตร

งานสง่เสรมิการเกษตร
คา่ใชส้อย

โครงการจัดทําเอกสารแนะนําแหลง่ทอ่งเทยีว

งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการ
ทอ่งเทยีวคา่ใชส้อย



งบประมา
ณอนุมตั ิ
(บาท)

เบกิจา่ย
(บาท)

เทศบาลตาํบลบางเกา่   อําเภอชะอํา  จงัหวดัเพชรบรุ ี
รายงานผลการดาํเนนิการ                                 ตงัแตว่นัท ี 1  ตลุาคม  -   31  ธนัวาคม  2562                     

 ไตรมาส  1

งบประมา
ณคงเหลอื

(บาท)
ประเภทรายจา่ย

######### ######## ########
96,000.00 24,000.00 72,000.00
280,623.00 - ########
20,000.00 - 20,000.00
50,000.00 - 50,000.00
100,000.00 ######## -
531,350.00 ######## -

รวมงบกลาง ######### ######## ########
######### ######## ########

เงนิสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ
สว่นทอ้งถนิ (กบท.)

3.โครงการกองทนุสขุภาพระดับทอ้งถนิตําบล
บางเกา่

2.เงนิสมทบเงนิทนุสง่เสรมิกจิการเทศบาล
1.โครงการสมทบกองทนุสวัสดกิารชมุชน
ตําบลบางเกา่

สํารองจา่ย
เบยียังชพีผูป่้วยเอดส์
เบยียังชพีคนพกิาร
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