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สวัสดีคะพี่น องประชาชนชาวตําบลบางเกาทุกทาน
          ดฉัินพรอมดวยคณะผบูรหิารไดรบัความไววางใจจากประชาชนใหเขามาปฏบิตัหิน าทีน่ายกเทศมนตรี
ตําบลบางเกา ซึ่งตลอดระยะเวลาทีด่ฉัินดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรตีําบลบางเกา ดฉัินมคีวามมงุมัน่ ตัง้ใจ
ทํางานเพื่อใหทองถิน่มคีวามเจรญิรงุเรอืง โดยมงุเนนการพฒันาอยางมปีระสทิธภิาพ แกไขปัญหาและความ
ตองการของประชาชนอยางทัว่ถงึ เปิดโอกาสใหประชาชนไดมสีวนรวมในการพฒันา โดยการแสดงความคดิ
เหน็เพื่อนําขอมลูทีไ่ดรบัมาปรบัปรงุแกไขปัญหาในทกุๆดาน ทัง้ในดานการศกึษา สาธารณสขุและสิง่แวดลอม
เศรษฐกจิและสงัคม ดานศาสนาและวฒันธรรม การทองเทีย่ว รวมทัง้ดานโครงสรางพื้นฐานตางๆดวย ซึ่ง
กจิกรรมตางๆ ทีเ่ทศบาลตําบลบางเกา ไดดําเนินการไปแลวนัน้ ไดนําสรปุรวบรวมไวในรายงานผลการปฏบิตัิ
งานฉบบัน้ี
       และในโอกาสน้ี ดิฉันขอขอบคุณทีมงานผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจางของ
เทศบาลตําบลบางเกา ผูนําชุมชน และพอแมพี่น องชาวตําบลบางเกาทุกทาน ที่คอยชวยเหลือสนับสนุนการ
ทํางานมาโดยตลอด และหวังเป็นอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทุกทานในการดําเนินงานเพื่อพี่น อง
ประชาชนชาวตําบลบางเกาตอไป
            สุดทายน้ี ดิฉันขออํานาจสิ่งศักดิส์ิทธิท์ัง้หลายใหโปรดประทานพรใหทุกทาน จงประสบแตความสุข
ความเจริญ ประสงคสิ่งใดขอใหสมดัง่ปราถนาทุกประการ  

                                                                             นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี
                                                                           นายกเทศมนตรีตําบลบางเกา
    

นายกเทศมนตร �ตําบลบางเก่า
สาร
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   เทศบาลตําบลบางเกาไดจดัทํารายงานผลการดําเนินงานเพื่อเผยแพรประชาสมัพนัธขอมลูขาวสารในดาน

ตางๆ ของการพฒันาทองถิน่สวนราชการ เพื่อสนองนโยบายของคณะผบูรหิารและนําไปสกูารปฏบิตั ิอยางเป็น

รปูธรรม ปัจจบุนัเทศบาลตําบลบางเกา มศีกัยภาพในทกุๆดาน ใหบรกิารครอบคลมุ ตามแผนพฒันาทองถิน่

โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล คํานึงถงึประโยชนของประชาชนเป็นทีต่ัง้

     หนังสอืรายงานผลการดําเนินงานฉบบัน้ี จะเป็นสื่อทีส่ะทอนใหเหน็ถงึ ผลการดําเนินกจิกรรมโครงการที่
บรรลผุลสําเรจ็ในปีทีผ่านมา คณะผบูรหิารไดรบัความรวมมอืจากทกุภาคสวน ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน สถาบนั
การศกึษา และประชาชนในทองถิน่ จงึทําใหการจดัการและโครงการตางๆ ของเทศบาลตําบลบางเกาบรรลผุล
สําเรจ็ ขอขอบคณุทกุภาคสวนทีใ่หความรวมมอืในการพฒันาทองถิน่

คุยกับบรรณาธิการ



โครงสร้างการบริหาร 

เลขานกุารเทศมนตรตีําบางเกา่ ที�ปรกึษาเทศมนตรตีําบางเกา่
นายสพัุฒน ์สมทุรภกัดี

นางแสงอรุณ สมุทรภักดี
นายกเทศมนตรีตําบางเก่า

นายเอนก  คลํ�างาม
รองนายกเทศมนตรตีําบางเกา่รองนายกเทศมนตรตีําบางเกา่
นายเทวิน  หริ�งระรี�
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นายสรศกัดิ�  พรหมประสทิธิ�



สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางเก่า
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โครงสร้างสภาเทศบาลตําบลบางเก่า

นายพานิช  แสงประไพ
ประธานสภาเทศบาล

รองประธานสภาเทศบาล

นายไพรัช  สุขแจ่ม

นายสุพจน์  สมุทรภักดี

เลขานุการประธานสภาเทศบาล

นายเกียรติศักดิ�  ทองลอย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางเก่า

นายพานิช  แสงประไพ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางเก่า

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางเก่า สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางเก่า สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางเก่า

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางเก่า สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางเก่าสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางเก่า

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางเก่า สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางเก่าสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางเก่า

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางเก่า
นายเมืองเริง  ทองเงิน

นายไพสาน  แจ้งกระจ่างนายขุนแผน   หริ�งระรี� นายสุเทพ  พุ่มไสว

นายชูชัย  สุขประเสริฐ นายสุพจน ์ สมุทรภักดี นายป�ญญา  ศรีนาโค

ว่าง นายศิธร  สวัสดี นายไพรัช  สุขแจ่ม

เขต 2
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โครงสร้างส่วนราชการ
เทศบาลตําบลบางเก่า 

นายกําพล  หาญพนาวาทย์
ปลัดเทศบาล

นางระพี  ม่วงมงคล
ผู้อํานวยการกองคลัง

นายกัมธร  เขียวงาม
ผู้อํานวยการกองช่าง

ว่าง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข

และสิ�งแวดล้อม

นางสาวพิชามญชุ ์ ชมชื�น
นักบริหารงานทั�วไป

รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักปลัด

นางสาววรรณวสิา  มว่งกําพันธ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสาวพิชามญชุ ์ ชมชื�น
หวัหนา้ฝ�ายบรหิารงานทั�วไป

(นกับรหิารงานทั�วไป ระดบัตน้)

นางนฤมล ฐติพัฒนช์โูชค
นติกิรชํานาญการ

นางอรณ ีกรงุศรเีมอืง
นกัประชาสมัพันธช์ํานาญการ

นางการะเกด ฉมิพาลี
นกัพัฒนาชมุชนชํานาญการ

นางสาวชรสัมิ�ลนิา วสนุธรารตัน์
นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนชํานาญการ

นายกรีต ิสขุใจ
นกัจดัการงานทั�วไปชํานาญการ

นายณฐัวฒัน ์แยม้ยิ�ม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายปราโมท แพทยพั์นธ์
นกัป�องกนัและบรรเทาสาธาณภยัปฏบิตักิาร

นางป�ยะนชุ  ขวญัออ่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายทวคีณู นาเมอืง
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวเพชรลดา บวัหลวง
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที�ยว

นางสงัวร สมทุรภกัดี
หวัหนา้ฝ�ายบรหิารงานการศกึษา

(นกับรหิารงานการศกึษา ระดบัตน้)

นางสาวพรอมุา แสงทอง
นกัวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร

นางสาวภคุกญัญภา ทองดี
คร ูคศ. ๑

นางสาวชลสิา ชมพู่ทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

หวัหนา้ฝ�ายบรหิารงานคลงั

ว่าง

นายสรุยิา บางมว่งงาม
เจา้พนกังานพัสดชุํานาญงาน

นางสาวเรณ ูกลิ�นสวา่ง
เจา้พนกังานการเงนิและบญัชปีฏบิตังิาน

นางสาวนนัทวรรณ ชยัประทมุ
เจา้พนกังานจดัเกบ็รายไดป้ฏบิตังิาน

ว่าง
หัวหน้าแบบแผนและก่อสร้าง

นายคณวฒัน ์ฐติพัฒนช์โูชค
นายชา่งโยธาชํานาญงาน

ว่าง
นายชา่งโยธา (ปง/ชง)

นายยิ�งยง บญุคลอ้ย
ผูช้ว่ยชา่งทกุประเภท

ว่าง
นักวิชาการสิ�งแวดล้อม (ปก/ชก)

ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน



ทิศเหนือ          จดตําบลหนองศาลา อาํเภอชะอาํ
ทิศตะวันออก   จดทะเลอ่าวไทย

 

พื�นที�การปกครอง
ประวัติความเป�นมา

    เทศบาลตําบลบางเก่า มีฐานะเป�นองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมื�อวันที� 18 มีนาคม 2539
และกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั�ง
องค์การบริหารส่วนตําบลบางเก่า อาํเภอชะอาํ
จังหวัดเพชรบุรี เป�นเทศบาลตําบลบางเก่า
เมื�อวันที� 31 สิงหาคม พ.ศ.2555 แบ่งการ
ปกครองออกเป�น 9 หมู่บ้าน มีพื�นที�ทั�งหมด
25,031.25 ไร่ หรือประมาณ 24.05 ตาราง
กิโลเมตร ป�จจุบันจัดเป�นเทศบาลสามัญ มีราย
ได้ประมาณ 40 ล้านบาท

ที�ตั�งและอาณาเขต

การปกครอง

  ประกอบด้วย 1 ตําบล 9 หมู่บ้าน 
 

สภาพสังคม

เทศบาลตําบลบางเก่า

ประชากร
    ในเขตเทศบาลตําบลบางเก่า มีบ้าน
เรือนทั�งหมด 1,780 หลังคาเรือน มี
ประชากรทั�งหมด 3,915 คน แบ่งเป�น
ชาย 2,026 คน หญิง 1,889 คน 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง เกษตรกรรม 
รองลงมาคือ ค้าขายและรับจ้างทั�วไป
 

แผนที� 
ตําบลบางเก่า

ทิศตะวันตก     จดตําบลหนองศาลา เทศบาล
  ตําบลนายาง อาํเภอชะอาํ

ทิศใต้              จดเทศบาลเมืองชะอาํ
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แหลงที่มา อําเภอชะอํา ณ วันที่ 11 พ.ย. 2563 



วสิยัทัศน์

เทศบาลตาํบลบางเกา่
ตําบลบางเกาเป็นเมืองนาอยู และนาเท่ียว 
ประชาชนมีคุณภาพท่ีดีและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

นโยบาย
นโยบายการบริหารที�คณะผู้บริหารได้
แถลงต่อสภาเทศบาลตําบลบางเก่า
มี 7 ด้านดังนี�

 1. ด้านโครงสร้างพื�นฐาน
2. ด้านคุณภาพชีวิต
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมเศรษฐกิจ         

พอเพียงและการ ท่องเที�ยว                                                            
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�ง

แวดล้อม                                                                                        

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป�ญญาท้องถิ�น
7.  ด้านกระบวนการบริหารจัดการที�ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

www.Bangkao.go.th
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลบางเก่า
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

โดยท่ีเป็นการสมควรตัง้งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี14) พ.ศ.2562 มาตรา 60 จึงตราเทศบัญญัติขึน้ไว โดยเห็นความชอบของสภาเทศบาล
ตําบลบางเกา และโดยอนุมัติของผวูาราชการจังหวัด

ขอ 1. เทศบัญญัติ นีเ้รียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขอ 2. เทศบัญญัติ นีใ้หใชบังคับตัง้แตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เป็นตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 41,000,000
ขอ 4. งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป เป็นจํานวน
รวมทัง้สิน้ 41,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

แผนงาน ยอดรวม

ดานบริหารท่ัวไป
แผนงานบริหารงานท่ัวไป                                                                                    13,654,840
แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                                              36,200
ดานบริการชมชุนและสังคม
แผนงานการศึกษา                                                                                               2,408,779
แผนงานสาธารณสุข                                                                                             3,180,488
แผนงานสังคมศึกษา                                                                                                 20,000
แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                     13,598,210
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน                                                                          15,000
แผนงานการศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ                                                               460,000
ดานการเศรษฐกิจ              
แผนงานการเกษตร                                                                                                   30,000
แผนงานการพาณิชย                                                                                                 15,000
ดานการดําเนินอ่ืนๆ                                                
 แผนงานงบกลาง                                                                                                7,581,483
                                                                            งบประมาณรายจายทัง้สิน้       41,000,000
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สถานะการคลงัของเทศบาลตําบลบางเกา่ ประจําป� 2563

รายจ่ายจริง

 ตั�งแต่ 1 ตลุาคม 2562 ถึงวนัที� 30 กันยายน 2563

รายงานรายรับ ประจําปงบประมาณ 2563

รายงานรายจาย ประจําปงบประมาณ 2563

2.

3.

4.

5.

6.

7.

รวมรายรับ

คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

รายไดจากทรัพยสิน

รายไดเบ็ดเตล็ด

ภาษจัีดสรร

เงินอุดหนุนทัว่ไป

รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

5,822,500.00 7,373,610.30

335,000.00

50,000.00

304,127.60

52,500.60

1,0000.00 4,525.00

17,580,000.00 14,977,324.05

14,432,500.00 11,907,208.00

41,000,000.00 35,237,754.52

8. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ - 43,634.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ลําดับที� หมวด ประมาณการรายจ่าย

งบกลาง

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

เงินเดือน(ฝายประจํา)

คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค

8.

9.

10.

คาครุภัณฑ

คาท่ีดินและส่ิงกอสราง

เงินอุดหนุน

รวมรายจ่าย

7,581,483.00 6,865,895.67

2,624,640.00 2,624,640.00

10,624,690.00 8,889,287.00

495,990.00 362,475.00

3,542,598.00 2,367,511.00

1,972,529.00

    831,560.00

1,036,600.00

10,908,000.00

1,382,000.00

41,000,000.00

1,729,953.58

666,921.88

242,600.00

9,775,000.00

1,328,760.00

34,894,878.89

9www.Bangkao.go.th
เทศบาลตําบลบางเก่า

 ตั�งแต่ 1 ตลุาคม 2562 ถึงวนัที� 30 กันยายน 2563

1. ภาษอีากร 2,770,000.00 574,824.97

ลําดับที� หมวด ประมาณการรายรับ รายรับจริง



เทศบาลตําบลบางเก่า

เบิกจ่ายจริง
(บาท)

หน่วยงานที�
รับผิดชอบลําดับที�

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

รายงานผลการดําเนินงาน

                     ในป�งบประมาณ 2563 เทศบาลตําลบลบางเก่า ได้จดับรกิารสาธารณะเพื�อประชาชน ตามวสิยัทัศน์
"ตําบลบางเก่าเป�นเมอืงน่าอยูแ่ละน่าเที�ยว ประชาชนมคีณุภาพที�ดีและมสีว่นรว่มในการพฒันาท้องถิ�น" ภายใต้
ยุทธศาสตรที์�สาํคัญ 7 ด้าน ดังนี�

ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ.2563 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบบานนางนกเล็ก งามกระจาย 
หมู 7บานบางเกตุ

โครงการกอสร างถนน คสล. ซอยบานนายขุนแผน หริ่ งระรี่  
ห มู  1 บ า น บ า ง เ ก า

โครงการกอสรางทางเชื่ อม คสล. ลานเอนกประสงคกับอาคาร
สํานักงาน เทศบาลตําบลบางเกา

โครงการกอสร างทางเชื่ อม คสล.  ลานเอนกประสงคกับโรง
จอดรถพรอมหอง เก็บอุปกรณ

โครงการกอสรางอาคารเก็บวัสดุ  (กองชาง กองสาธารณสุข)
ของสํานักงานเทศบาลตําบลบางเกา หมู9 บานโตนดหลวง

โครงการก อสร า งถนน คสล.  ซอยประปาโตนดหลวง
หมู  9  บ านโตนดหลวง

โครงการก อสร า งถนน คสล.  พร อมไหลทางหินคลุก  หมู  9
( โรง เรี ยนโตนดหลวงวิทยา )

โครงการก อสร า งถนน คสล.ซอยหลั ง โรง เรี ยนบ านบาง
เกตุ  หมู  7  บ านบาง เกตุ

งบประมาณชื�อโครงการ
(บาท)

www.Bangkao.go.th
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422,000 392,000 กองชาง

โครงการขุดลอกคลองบานปากคลอง หมู5 บ านปากคลอง

103,000 95,000 กองชาง

112,000 107,000 กองชาง

250,000 250,000 กองชาง

โครงการขุดลอกคลอง หมู 1-2 112,000 107,000 กองชาง

350,000 342,000

180,000 162,000

กองชาง

กองชาง

450,000 432,000 กองชาง

400,000 395,000 กองชาง

350,000 338,000 กองชาง



โครงการบริหารจัดการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลบางเกา

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
www.Bangkao.go.th

เทศบาลตําบลบางเก่า

เทศบาลตําบลบางเก่า

งบประมาณ เบิกจ่ายจริง
(บาท)

หน่วยงานที�
รับผิดชอบชื�อโครงการลําดับที�

(บาท)

1.

2.

3.

4.

5.

10,000 9,900 สํานักปลัด

โครงการแขงขันกีฬาตําบลบางเกาคัพ 130,000 99,215

32,610 28,107 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

90,000 80,000

45,000 33,200

6.

7.

50,000 19,800

9,6000 91,500

8. 5,052,000 4,840,400

9. 1,344,000 1,152,800

11

สํานักปลัด

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิศสุนัขบา

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สํานักปลัด

โครงการสงเคราะหเบีย้ยังชีพผูปวยเอดส สํานักปลัด

โครงการสงเคราะหเบีย้ยังชีพผูสูงอายุ สํานักปลัด

โครงการสงเคราะหเบีย้ยังชีพผูพิการ สํานักปลัด

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

 จัดซื้อวัสดุการศึกษา 50,000 19,684

ศพด.ทต.บางเกา
โรงเรียนวัดโตนดหลวง
โรงเรียนบานบางเกา
โรงเรียนบานบางเกตุ

โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนในพื้นที่
1.
2.
3.
4.

โรงเรียนบานบางเกตุ
โรงเรียนบานบางเกา
โรงเรียนวัดโตนดหลวง

 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหกับโรงเรียน
1.
2.
3.

715,000 668,840

สํานักปลัด

สํานักปลัด

1,330,000 1,258,760 สํานักปลัด

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
- คาอาหารกลางวันของ ศพด.ทต.บางเกา
- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
- คาเครื่องแบบนักเรียน

182,000 233,950 สํานักปลัด

วัสดุอื่น (จัดซื้อเครื่องนอนใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางเกา) 22,000 11,550 สํานักปลัด

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบางเกา 20,000 20,000 สํานักปลัด

จัดซื้อวัสดุุกีฬา 90,000 80,575 สํานักปลัด

โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 10,000 10,000 สํานักปลัด

18. สมทบกองทุนสุขภาพระดับทองถิ่นตําบลบางเกา 10,000 10,000 สํานักปลัด

19.  อุดหนุนอําเภอชะอําโครงการป องกันสนับสนุนและแกไขปัญหายาเสพติด 10,000 10,000 สํานักปลัด

20. โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน หมู 1-9 45,000 29,200 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
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 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย
เทศบาลตําบลบางเก่า

งบประมาณ เบิกจ่ายจริง
(บาท)

หน่วยงานที�
รับผิดชอบชื�อโครงการลําดับที�

(บาท)

1. โครงการป องกันและลดอุบัติเหตุบนนถนนในชวงเทศกาล 5,000 3,000 สํานักปลัด

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
     การพาณิชยกรรมและการท่องเที�ยว

เทศบาลตําบลบางเก่า

งบประมาณ เบิกจ่ายจริง
(บาท)

หน่วยงานที�รับ
ผิดชอบชื�อโครงการลําดับที�

(บาท)

1. โครงการจัดทําเอกสารแนะนําแหลงทองเที่ยว 3,000 - สํานักปลัด

2. โครงการจัดทําป ายรณรงคลดอุบัติเหตุบนทองถนนและเตรียม
ความพรอมรับมือสาธารณภัย

8,000 5,600 สํานักปลัด

งบประมาณ เบิกจ่ายจริง
(บาท)

หน่วยงานที�รับ
ผิดชอบชื�อโครงการลําดับที�

(บาท)

1. โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 10,000 -

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

เทศบาลตําบลบางเก่า

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

2. โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา 50,000 - กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

3.

4.

5.

โครงการสงเสริมอนุรักษ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

10,000 - กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 10,000 - กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 90,000 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม-
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 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
     และภูมิป�ญญาท้องถิ�น

เทศบาลตําบลบางเก่า

งบประมาณ เบิกจ่ายจริง
(บาท)

หน่วยงานที�
รับผิดชอบชื�อโครงการลําดับที�

(บาท)

1. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว

50,000
10,000

2. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวงและวันแมแหงชาติ

20,000
8,000

3.

4.

โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 60,000 16,700

โครงการ เฉลิ มพระ เกี ย รติ สม เด็ จพระนาง เ จ า สุ ทิ ด า  พั ช ร
สุ ธ าพิ มลลั กษณ พระบรมร าชิ นี

20,000 4,200

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

5. โครงการงานพระนครคีรีเมืองเพชร (อุดหนุนที่ทําการอําเภอชะอํา) 50,000 50,000 สํานักปลัด

 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที�ดีใน     
     องค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

งบประมาณ เบิกจ่ายจริง
(บาท)

หน่วยงานที�
รับผิดชอบชื�อโครงการลําดับที�

(บาท)

1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 20,000 12,570

2. โครงการเสริมสรางความรูดานกฎหมาย 35,000 600

สํานักปลัด

สํานักปลัด

เทศบาลตําบลบางเก่า

3.

4.

5.

6.

7.

สํานักปลัดโครงการจัดทําจดหมายขาว 20,000 19,968

โครงการจางเหมาตอสัญญา Website ของ ทต.บางเกา 3,000 3,000 สํานักปลัด

โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศสมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลบางเกา

400,000 2,145 สํานักปลัด

โครงการเชาที่ดิน 12,000 12,000 สํานักปลัด

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 500,000 1,700 สํานักปลัด

8.

9.

10.

11.

12.

จดัจางทําตไูมเกบ็เอกสาร (Built In) ขนาด 16.50 ตารางเมตร จํานวน 20 ตู 99,000 99,000 สํานักปลัด

 จัดซื้อเกาอี้นั่งทํางาน จํานวน 3 ตัว 4,500 4,500 สํานักปลัด

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู       
จํานวน 4 เครื่อง

112,000 112,000 สํานักปลัด

 จัดซื้อโตะทํางานเหล็กมีกระจก ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 3 ตัว 14,100 14,100 สํานักปลัด

 จัดซื�อครุภัณฑ์การเกษตร
-จัดซื้อเครื่ องตัดหญาแบบรถเข็น จํานวน 1 คัน

20,000 20,000 สํานักปลัด



ยุทธศาสตรที์� 1
โครงการก่อสรา้งทางเชื�อม คสล. ลานเอนกประสงค์กับอาคารสาํนักงาน

โครงการก่อสรา้งทางเชื�อม คสล. ลานเอนกประสงค์กับโรงจอดรถพรอ้มอุปกรณ์

ยุทธศาสตรพ์ัฒนาด้านโครงสรา้งพื�นฐาน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื�นฐาน

1

2

3 โครงการขุดลอกคลองบ้านปากคลอง
โครงการก่อสรา้งอาคารเก็บวัสดุ4

5 โครงการขุดลอกคลองบ้านบางเก่า
6  โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ซอยบ้านนายขุนแผน หริ�งระรี�
7

8

9

10

โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ซอยบ้านนางนกเล็ก งามกระจาย

โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ซอยประปาโตนดหลวง
โครงการก่อสรา้งถนน คสล. พรอ้มไหล่ทางหนิคลุก 

โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ซอยหลัง รร.บ้านบางเกตุ

14



โครงการก่อสร้างทางเชื�อมคอนกรีตเสริมเหล็กลาน
เอนกประสงค์กับโรงจอดรถพร้อมห้องเก็บอุปกรณ์

โครงการก่อสร้างทางเชื�อมคอนกรีตเสริม
เหล็กลานเอนกประสงค์กับอาคารสํานักงาน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื�นฐาน

15



โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื�นฐาน

โครงการขุดลอกคลองบ้านปากคลอง

www.Bangkao.go.th
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.
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โครงการขุดลอกคลองบ้านบางเก่า

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื�นฐาน

ซอยบานบางเกา

17
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ซอยบานบางเกตุ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื�นฐาน

ตอจากเดิม

18

ซอยประปา



ยุทธศาสตรพ์ัฒนาด้านส่งเสรมิการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที์� 2

โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติประจาํป�งบประมาณ พ.ศ.2563                       
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

1

โครงการแข่งขันกีฬาตําบลบางเก่าคัพ

โครงการบรหิารจดัการศูนยบ์รกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจาํ
 ตําบลบางเก่า

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
 โครงการตรวจสุขภาพเคลื�อนที�
โครงการคัดกรองมะเรง็ปากมดลูกและมะเรง็เต้านม

2

3

4

5

6 โครงการสงเคราะหเ์บี�ยยังชีพผู้ป�วยเอดส์

7 โครงการสงเคราะหเ์บี�ยผู้สูงอายุ

8 โครงการสงเคราะหเ์บี�ยผู้พิการ

9

19



โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
ประจําตําบลบางเก่า
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20

โครงการแข่งขันกีฬาตําบลบางเก่าคัพ ครั�งที�  24

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต



ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื�นฐาน
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21
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการตรวจสุขภาพเคลื�อนที�

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
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22

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563

โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ค ร า ะ ห์ เ บี� ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อ า ยุ
ผู้พิการ ผู้ป�วยเอดส์ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต



ยุทธศาสตรที์� 3
ยุทธศาสตรพ์ัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม
และความสงบเรยีบรอ้ย
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23

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและคววามสงบเรียบร้อย

1 โครงการป�องกันและลดอุบติัเหตบุนถนนในชา่งเทศกาล



เทศบาลตําบลบางเก่า
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โครงการป�องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและคววามสงบเรียบร้อย



ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและคววามสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและคววามสงบเรียบร้อย
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ยุทธศาสตรที์� 4
ยุทธศาสตรพ์ัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิ
การลงทุน การพาณิชยกรรมและการท่องเที�ยว

เทศบาลตําบลบางเก่า

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรมและการท่องเที�ยว



ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและคววามสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและคววามสงบเรียบร้อย
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ยุทธศาสตรที์� 5
ยุทธศาสตรพ์ัฒนาด้านการบรหิารจัดการ
และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

เทศบาลตําบลบางเก่า

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม



ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและคววามสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและคววามสงบเรียบร้อย
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ยุทธศาสตรที์� 6
ยุทธศาสตรพ์ัมนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิป�ญญาท้องถิ�น

เทศบาลตําบลบางเก่า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป�ญญาท้องถิ�น



ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและคววามสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและคววามสงบเรียบร้อย
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ยุทธศาสตรที์� 7
ยุทธศาสตรพ์ัฒนาด้านการพัฒนากระบวนการบรหิาร
จัดการที�ดีในองค์กรและการมีส่วนรว่มของประชาชน

เทศบาลตําบลบางเก่า

ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที�ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการการจดัทําแผนพฒันาท้องถิ�น
โครงการเสรมิสรา้งความรูด้้านกฎหมาย

1

2



เทศบาลตําบลบางเก่า

ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที�ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ�น

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย



ที�ดินและสิ�งปลกูสรา้งต่างเจ้าของกัน
 เจ้าของที�ดิน = เสียภาษีที�ดิน

 

ที�ดินและสิ�งปลกูสรา้งเป�นเจ้าของรว่ม
 

ที�ดินเปล่า

ภาระภาษี = มลูค่าที�ดิน x อัตราภาษี

ที�ดินและสิ�งปลกูสรา้ง

ภาระภาษี = (มูลค่าที�ดิน + มลูค่าสิ�งปลกูสรา้ง) x อัตราภาษี

มูลค่าที�ดิน = ราคาประเมินฯ ที�ดิน (ต่อตารางวา) x พื�นที�ที�ดิน (ตร.ว)

มูลค่าสิ�งปลกูสรา้ง = [(ราคาประเมนิฯ สิ�งปลกูสรา้ง (ต่อ ตร.ม.) xพื�นที�สิ�งปลกูสรา้ง(ตร.ม.)] - ค่าเสื�อมราคา 

ใช้ที�ดินเพื�อเกษตรกรรม เพื�อ
การบริโภค หรือจําหน่าย เพื�อ
บริโภค หรือใช้งานในฟาร์ม
       ทําเกษตรเต็มพื�นที�
       ทําเกษตรไม่เต็มพื�นที� 
       เสียภาษีตามสัดส่วนใน
       การใช้ประโยชน์
 การพิจารณา
       ดูตามสภาพข้อเท็จจริง
       พื�นที�ที�ใช้ทําเกษตรกรรม
       รวมถึงที�ดินและสิ�งปลูก
       สร้างต่อเนื�องที�ใช้สําหรับ
       เกษตรกรรม

 

ใช้ราคาประเมนิทนุทรพัยที์�ดิน ราคาประเมนิทนุทรพัยโ์รงเรอืนสิ�งปลกูสรา้ง ราคาประเมนิทนุทรพัยห์อ้งชุด
และอัตราค่าเสื�อมราคาที�กรมธนารกัษ์กําหนด

 

หอ้งชุด
ภาระภาษี = มลูค่าหอ้งชุด x อัตราภาษี

มูลค่าหอ้งชุด = ราคาประเมนิฯ หอ้งชุด (ตร.ม.) x พื�นที�หอ้งชุด (ตร.ม.)
 

แนวทางการจดัเก็บภาษี
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แนวทางการจดัเก็บภาษี
การยื�นชาํระภาษี

เจ้าของสิ�งปลูกสร้าง = เสียภาษีสิ�งปลูกสร้าง
 

เจ้าของรว่มทุกคนมีหน้าที�เสียภาษี
เจ้าของรว่มคนใดคนหนึ�งเสียภาษีเองได้

ที�ดินติดภาระจํานอง
 ผู้มีชื�อเป�นเจ้าของที�ดินในโฉนดมีหน้าที�เสียภาษี

การคํานวนภาษีภาระ

หลักการ : ไมก่ระทบผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง

การแบง่ประเภทที�ดินและสิ�งปลกูสรา้ง
ใชป้ระโยชน์ ไมใ่ชป้ระโยชน์

เกษตรกรรม ที�อยูอ่าศัย อื�นๆ รกรา้งว่างเปล่า
หรือไม่ได้ประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ

บา้นหลังหลัก

เจ้าของบา้นและที�ดิน/เจ้าของบา้น
เฉพาะตัวบา้นมรีายชื�อในเอกสาร
การแสดงกรรมสทิธิ� + ทะเบยีนบา้น
(ไมจํ่าเป�นต้องเป�นเจ้าบา้น/เจ้าของ
คน ใดคนหนึ�งมชีื�อในทะเบยีนบา้น
   -  -  -  -  -  -  -  -  - 

                       เจ้าของบา้นมชีื�อในโฉนด
        แต่ไมม่ชีื�อในทะเบยีนบา้น          

บา้นหลังอื�น

พาณชิยกรรม
          
อุตสาหกรรม
          
โรงแรม
          
อพารท์เมน้ท์
          
บา้นใหเ้ชา่
          
ฯลฯ
          

ทิ�งที�ดินไว้ว่างเปล่าหรอืไม่
ทําประโยชนใ์นป�ก่อนหนา้
ยกเว้น มกีฎหมายหา้ม หรอื
พกัการเกษตรเพื�อปรบัปรุง
สภาพที�ดิน

          



ที�อยูอ่าศัย
= [(มูลค่าสิ�งปลกูสรา้ง

 
มูลค่าที�ดิน)

 
ยกเวน้ 50 ล้านบาท*]

พาณิชยกรรม = (มูลค่าสิ�งปลกูสรา้ง      มูลค่าที�ดิน)
 

อัตราภาษี (อัตราภาษีอื�นๆ)

เกษตรกรรม*
 

= [มูลค่าสิ�งปลกูสรา้ง
 

มูลค่าที�ดนิ
 

ยกเวน้ 50 ล้านบาท*]
*กรณีบุคลธรรมดา

ภาษีสว่นเกษตรกรรม

อัตราเพดาน 0.15%
     อัตราที�จัดเก็บ
  มูลค่า (ลบ.)     อัตรา (%)
       0 - 75              0.1
     75 - 100            0.03
   100 - 500            0.05
   500 - 1000          0.07
1000 ขึ�นไป             0.1
    บุคคลธรรมดา
     ได้รับยกเว้น อปท. ละ
      ไม่เกิน 50 ล้าน    
      ภาระภาษี 
          (บุคคลธรรมดา)
  มูลค่า (ลบ.)   ค่าภาษี (บ.)
        50                 0
      100             5,000
      200            40,000

  

            อัตราเพดาน 0.3%
               อัตราที�จัดเก็บ
 มูลค่า (ลบ.)        บ้าน         บ้าน + ที�ดิน        บ้านหลังอื�น
                           (บ้านหลังหลัก)   (บ้านหลังหลัก)
    0 - 10        ยกเว้นภาษี
  10 - 50            0.02           ยกเว้นภาษี             0.2
  50 - 75            0.03              0.03                    0.03
  75 - 100          0.05              0.05                    0.05
 100 ขึ�นไป         0.1                0.1                      0.1
               ภาระภาษี
 มูลค่า (ลบ.)              บ้านหลังหลัก            บ้านหลังอื�นๆ
                                         (ยกเว้น 50 ล้าน)

          50                              0                       10,000
        100                         20, 000                 30,000
        200                       120,000                 130,000
  
 
  

การคํานวณภาษี การใชป้ระโยชน์ที�ดินหลายประเภท
การแบง่ฐานภาษีในการคํานวณ

กรณใีช้ประโยชนร์ว่มกันหลายประเภท

อัตราภาษี (อัตราภาษีที�อยูอ่าศัย)

ภาระภาษีทั�งหมด ภาษีสว่นพาณชิยกรรม อัตราภาษี (อัตราภาษีเกษตรกรรม)

อัตราการจดัเก็บ ภาษีที�ดินและสิ�งปลกูสรา้ง
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*เจาของใชเป็นที่อยูอาศัยหลัก
โดยมีชื่ออยูในทะเบียนบาน

*เขาหลักเกณฑการประกอบเกษตรกรรม
กฎหมายลําดับรอง

ภาษีสว่นที�อยูอ่าศัย

เกษตรกรรม บ้านพกัอาศัย อื�นๆ / ที�รกรา้งว่างเปล่า

อัตราเพดาน 1.2%
     อัตราที�จัดเก็บ
  มูลค่า (ลบ.)     อัตรา (%)
       0 - 50              0.3
     50 - 200            0.4
   200 - 1,00           0.6
 1,000 - 5,000         
1000 ขึ�นไป             0.1
    บุคคลธรรมดา
          ได้รับยกเว้น อปท. ละ
          ไม่เกิน 50 ล้าน    

      ภาระภาษี 
          (บุคคลธรรมดา)
  มูลค่า (ลบ.)   ค่าภาษี (บ.)
        50                 0
      100             5,000
      200            40,000
               *ที�รกรา้งว่างเปล่า*
           เพิ�มอัตรา 0.3 % ของทุกป�

แต่อัตราภาษีรวมไม่เกิน 3%
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