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สวสัดีค่ะพี�น้องประชาชนชาวตําบลบางเก่าทกุท่าน
             ดิฉัน นางแสงอรุณ สมุทรภักด ีในฐานะนายกเทศมนตรตํีาบลบางเก่า รูส้กึยนิดแีละเป�นเกียรติอยา่งยิ�งที�ได้รบัความไว้
วางใจจากพี�น้องประชาชนใหเ้ขา้มาทําหนา้ที�บรหิารเทศบาล เพื�อการพฒันาอยา่งสรา้งสรรค์โดยคํานงึถึงประโยชนส์ขุของพี�นอ้ง
ประชาชนเป�นสาํคัญ ดิฉันพรอ้มคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล พนกังานจา้งทกุคน ล้วนมคีวามทุ่มเทแรง
กายแรงใจและสติป�ญญาเพื�อจะพฒันาเทศบาลตําบลบางเก่า พรอ้มทั�งบูรณาการทกุภาคสว่น สรา้งการมสีว่นรว่ม จากภาค
ประชาชนและสว่นราชการต่างๆ   ใหเ้กิดผลสมัฤทธิ�อยา่งเป�นรปูธรรม และใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค์ของนโยบายที�ไดใ้หไ้วกั้บพี�
น้องประชาชน ทั�งนี�เพื�อสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ�นทกุดา้น หากขาดสิ�งใดสิ�งหนึ�งไปแล้ว การทํางานก็ยอ่ม
เป�นไปได้ยากที�จะประสบความสาํเรจ็ได้ อยา่งไรก็ตามป�ญหา อุปสรรค ยอ่มถือเป�นสิ�งท้าทายสาํหรบัคณะผูบ้รหิารที�จะต้องมุง่มั�น
ฝ�าฟ�น เพื�อใหพ้ี�นอ้งประชาชนชาวเทศบาลตําบลบางเก่ามคีณุภาพชวีติที�ด ี ทั�งในดา้นการศึกษา สาธารณสขุและสิ�งแวดล้อม
เศรษฐกิจและสงัคม ด้านศาสนาและวฒันธรรม การท่องเที�ยว รวมทั�งดา้นโครงสรา้งพื�นฐานต่างๆดว้ย อันเป�นเป�าหมายของ
ดิฉันและคณะผูบ้รหิาร
             สดุท้ายนี� ดฉัินหวงัเป�นอยา่งยิ�งวา่ในอนาคตต่อไปภายหนา้การพฒันาเทศบาลตําบลบางเก่า จะมคีวามเจรญิอยา่งมั�นคง
และมศัีกยภาพในการพฒันาใหพ้ี�น้องชาวตําบลบางเก่าของเรามชีวีติความเป�นอยูที่�ด ี ทําใหเ้กิดการสรา้งชุมชนเขม้แขง็ไดอ้ยา่ง
ยั�งยนืต่อไปในอนาคต และในป�จจุบนัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา่ 2019 (COVID -19) ไดก้ลับมา
แพรร่ะบาดอีกครั�งและทวคีวามรนุแรงมากขึ�น ดงันั�นในหว้งเวลานี�เราควรที�จะรว่มมอืรว่มใจ รกัสามคัคีกัน เพื�อฝ�าฟ�นอุปสรรค
ไปใหไ้ด ้ ขอใหพ้อ่แมพ่ี�น้องชาวตําบลบางเก่า ถือปฏิบติัโดยเครง่ครดั การด์อยา่ตก ปฏิบติัตามมาตรการของสาธารณสขุอยา่ง
เครง่ครดั เพื�อป�องกันตนเองและผูอื้�นใหร้อดพน้หา่งไกลจาก COVID -19  ดว้ยความหว่งใย และปราถนาดีจากเทศบาลตําบล
บางเก่า และขออัญเชญิอํานาจคณุพระศรรีตันตรยัและสิ�งศักดิ�สทิธิ�ทั�งหลาย บนัดาลใหท้กุๆท่านพบแต่ความสขุ ความเจรญิ คิด
สิ�งใดสมปรารถนาทกุประการ และทกุดา้นตลอดไป

              

                                                                                                      

                                                                                                            นางแสงอรณุ  สมุทรภักดี      

                                                                                                     นายกเทศมนตรตํีาบลบางเก่า
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สารจาก นายกเทศมนตรตํีาบลบางเก่า

      



                 เทศบาลตําบลบางเก่าได้จดัทํารายงานผลการดาํเนนิงานประจาํป� พ.ศ. 2564  เพื�อเผยแพรป่ระชาสมัพนัธข์อ้มูลขา่วสารในดา้น
ต่างๆของการพฒันาท้องถิ�นสว่นราชการ ซึ�งเราคํานงึถึงประโยชนข์องประชาชนเป�นสาํคัญ  และได้ตระหนกัถึงภาระหนา้ที�รบัผดิชอบที�มี
ต่อประชาชน มุง่เน้นใหม้กีารพฒันาเทศบาลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ความสาํเรจ็เกิดจากคณะผูบ้รหิาร เป�นผูม้วีสิยั
ทัศน์ที�ก้าวไกล รวมถึงพนกังานและพนกังานจา้งทกุคนที�มคีวามตั�งใจในการปฏิบติัหนา้ที�พวกเราทกุคนมคีวามพรอ้มที�จะดําเนนิงานตาม
นโยบายของผูบ้รหิารและนําไปสูก่ารปฏิบติัอยา่งเป�นรูปธรรม  สมาชกิเทศบาล ผูน้าํชุมชนทกุหมูบ่า้น ทกุองค์กร ทั�งหนว่ยงานภาครฐั และ
ภาคเอกชน รวมทั�งพี�น้องประชาชนชาวตําบลบางเก่าทกุท่าน ไดใ้หค้วามรว่มมอืรว่มใจในการพฒันาเทศบาลตําบลบางเก่าใหเ้จรญิ
ก้าวหน้า โดยการดําเนินงานภายใต้การมสีว่นรว่มของพี�นอ้งประชาชน ในการรว่มกันคิด รว่มทํา รว่มตรวจสอบ รว่มรบัผดิชอบ และรว่ม
ตรวจสอบ และสาํคัญคือความพงึพอใจ ของพี�น้องประชาชนชาวตําบลบางเก่า ทกุท่านเพื�อบรรลวุตัถปุระสงค์สงูสดุในการพฒันาท้องถิ�น
ของเราใหม้คีวามเจรญิก้าวหนา้ และนา่อยูอ่ยา่งยั�งยนืต่อไป 

                       และในโอกาสนี�ทีมงานเทศบาลตําบลบางเก่า  ขอใหกํ้าลังใจกับพี�นอ้งชาวตําบลบางเก่าผูที้�รบัผลกระทบจากสถานการณก์าร
แพรร่ะบาดจากโรคติดเชื�อโคโรนา่ 2019  (CIVID -19) ขอใหพ้อ่แมพ่ี�นอ้งชาวตําบลบางเก่า ถือปฏิบติัโดยเครง่ครดั การด์อยา่ตก ปฏิบติั
ตามมาตรการของสาธารณสขุอยา่งเครง่ครดั เพื�อป�องกันตนเองและผูอื้�นใหร้อดพน้หา่งไกลจาก COVID -19 ด้วยความหว่งใย และ
ปราถนาดีจากเทศบาลตําบลบางเก่า
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สารจาก บรรณาธกิาร
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นกัจดัการงานทั�วไปชํานาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

หัวหน้าแบบแผนและก่อสร้าง

      

โครงสร้างส่วนราชการ
เทศบาลตําบลบางเก่า 

นางสาววรรณวสิา  มว่งกําพันธ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นายกําพล  หาญพนาวาทย์
ปลัดเทศบาล

นางสาวพิชามญชุ ์ ชมชื�น
นักบริหารงานทั�วไป

รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักปลัด

นางระพี  ม่วงมงคล
ผู้อํานวยการกองคลัง

นายกัมธร  เขียวงาม
ผู้อํานวยการกองช่าง

ว่าง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข

และสิ�งแวดล้อม

นางสาวพิชามญชุ ์ ชมชื�น
หวัหนา้ฝ�ายบรหิารงานทั�วไป

(นกับรหิารงานทั�วไป ระดบัตน้)

นางสงัวร สมทุรภกัดี
หวัหนา้ฝ�ายบรหิารงานการศกึษา

(นกับรหิารงานการศกึษา ระดบัตน้)

นางนฤมล ฐติพัฒนช์โูชค
นติกิรชํานาญการ

นางอรณ ีกรงุศรเีมอืง
นกัประชาสมัพันธช์ํานาญการ

นางการะเกด ฉมิพาลี
นกัพัฒนาชมุชนชํานาญการ

นางสาวชรสัมิ�ลนิา วสนุธรารตัน์
นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนชํานาญการ

นายกีรติ สุขใจ นายณฐัวฒัน ์แยม้ยิ�ม

นายปราโมท แพทยพั์นธ์
นกัป�องกนัและบรรเทาสาธาณภยัปฏบิตักิาร

นางป�ยะนชุ  ขวญัออ่น
เจา้พนกังานธรุการปฏบิตังิาน

นายทวคีณู นาเมอืง

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวเพชรลดา บวัหลวง

ผูช้ว่ยนกัพัฒนาการทอ่งเที�ยว

นางสาวพรอมุา แสงทอง
นกัวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร

นางสาวภคักญัญภา ทองดี
คร ูคศ. ๑

นางสาวชลสิา ชมพู่ทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ว่าง
หวัหนา้ฝ�ายบรหิารงานคลงั

นายสรุยิา บางมว่งงาม
เจา้พนกังานพัสดชุํานาญงาน

นางสาวเรณ ูกลิ�นสวา่ง
เจา้พนกังานการเงนิและบญัชปีฏบิตังิาน

นางสาวนนัทวรรณ ชยัประทมุ
เจา้พนกังานจดัเกบ็รายไดป้ฏบิตังิาน

ว่าง

นายคณวฒัน ์ฐติพัฒนช์โูชค
นายชา่งโยธาชํานาญงาน

ว่าง
นายชา่งโยธา (ปง/ชง)

นายยิ�งยง บญุคลอ้ย
ผูช้ว่ยชา่งทกุประเภท

ว่าง
นักวิชาการสิ�งแวดล้อม (ปก/ชก)

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นางสาวภัทรศยา   ฉิมเชื�อ
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พื�นที�การปกครอง
เทศบาลตําบลบางเก่า
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
15,031.25 ไร่ หรือประมาณ 24.05 ตาราง
กิโลเมตร ป�จจุบันจัดเป�นเทศบาลสามัญ มีราย
ได้รับจริง 33,396,803.47 ล้านบาท

ที�ตั�งและอาณาเขต

ประชากร
    ในเขตเทศบาลตําบลบางเก่า มีบ้าน
เรือนทั�งหมด 1,793 หลังคาเรือน มี
ประชากรทั�งหมด 3,765 คน แบ่งเป�น
ชาย 1,877 คน หญิง 1,888 คน 

แหลงที่มา อําเภอชะอํา ณ เดือน กรกฎาคม 2564 

การปกครอง
  ประกอบด้วย 1 ตําบล 9 หมู่บ้าน 
 

สภาพสังคม

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง เกษตรกรรม 
รองลงมาคือ ค้าขายและรับจ้างทั�วไป
 

แผนที� 
ตําบลบางเก่า
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ทิศเหนือ         จดตําบลหนองศาลา  อาํเภอชะอาํ
ทิศตะวนัออก  จดทะเลอา่วไทย
ทิศตะวนัตก    จดตําบลหนองศาลา เทศบาลตําบลนายาง
                           อาํเภอชะอาํ
ทิศใต ้             จดเทศบาลเมอืงชะอาํ        
   



วสิยัทัศน์

เทศบาลตําบลบางเก่า
ตาํบลบางเกา่เป�นเมอืงน่าอยู ่และน่าเที�ยว 
ประชาชนมีคุณภาพที�ดีและมสีว่นรว่ม
ในการพฒันาทอ้งถิ�น

นโยบาย

นโยบายการบริหารที�คณะผู้บริหารได้
แถลงต่อสภาเทศบาลตําบลบางเก่า
มี 7 ด้านดังนี�

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

พอเพียงและการท่องเที�ยว                                                            
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

        และสิ�งแวดล้อม                                                                                        
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป�ญญาท้องถิ�น

7.  ด้านกระบวนการบรหิารจัดการที�ดใีนองคก์ร และการมสีว่นร่วมของประชาชน
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลบางเก่า
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

โดยท่ีเป็นการสมควรตัง้งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี14) พ.ศ.2562 มาตรา 60 จึงตราเทศบัญญัติขึน้ไว โดยเห็นความชอบของสภาเทศบาล
ตําบลบางเกา และโดยอนุมัติของผวูาราชการจังหวัด

ขอ 1. เทศบัญญัติ นีเ้รียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขอ 2. เทศบัญญัติ นีใ้หใชบังคับตัง้แตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 41,000,000
ขอ 4. งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป เป็นจํานวน          
รวมทัง้สิน้ 41,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

แผนงาน ยอดรวม

ดานบริหารท่ัวไป
แผนงานบริหารงานท่ัวไป                                                                                    17,904,890
แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                                            196,200
ดานบริการชมชุนและสังคม
แผนงานการศึกษา                                                                                               2,646,491
แผนงานสาธารณสุข                                                                                             3,740,908
แผนงานสังคมศึกษา                                                                                                 20,000
แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                       7,732,000
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน                                                                          15,000
แผนงานการศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ                                                               459,000
ดานการเศรษฐกิจ              
แผนงานการเกษตร                                                                                                   30,000
ดานการดําเนินอ่ืนๆ                                                
 แผนงานงบกลาง                                                                                                8,255,511
                                                                            งบประมาณรายจายทัง้สิน้       41,000,000
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สถานะการคลงัของเทศบาลตําบลบางเกา่ ประจําป� 2564

รายงานรายรับ ประจําปงบประมาณ 2564
 ตั�งแต่ 1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัที� 30 กันยายน 2564

หมวด ประมาณการรายรับ รายรับจริง

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ภาษอีากร

คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

รายไดจากทรัพยสิน

รายไดเบ็ดเตล็ด

รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

ภาษจัีดสรร

เงินอุดหนุนทัว่ไป

รวมรายรับ

รายงานรายจาย ประจําปงบประมาณ 2564
 ตั�งแต่ 1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัที� 30 กันยายน 2564

ลําดับที� หมวด ประมาณการรายจ่าย รายจ่ายจริง

1.

2.

3.

4.

5.

รวมรายจ่าย
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8,070,000.00 2,004,404.80

   522,500.00 404,407.15

335,000.00 197,815.56

50,000.00 77,945.40

1,0000.00 4,200.00

17,580,000.00 16,720,513.53

14,432,500.00 14,010,517.03

ลําดับที�

หมวดรายไดจากทุน - -

งบกลาง

งบบุคลากร

งบลุงทุน

เงินอุดหนุนท่ีไมตองตราเป็นงบประมาณรายจาย

8,521,186.00 7,582,661.14

14,325,675.00 11,468,011.00
งบดําเนินการ 10,084,299.00 5,765,212.67

6,758,984.00 4,528,378.00

งบเงินอุดหนุน 1,310,000.00 1,226,360.00

41,000,000.00 30,570,622.86

รายรับ - รายจ่าย ไม่ต้องตราเป�นงบประมาณรายจ่าย รับจริง (บาท) จ่ายจริง (บาท)

60,648.00 60,648.00

รายรับ - รายจ่าย ไม่ต้องตราเป�นงบประมาณรายจ่าย - -

41,000,000.00 33,396,803.47



รายงานผลการดําเนินงาน
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลบางเก่า
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                     ในป�งบประมาณ 2564 เทศบาลตําลบลบางเก่า ได้จดับรกิารสาธารณะเพื�อประชาชน ตามวสิยัทัศน์
"ตําบลบางเก่าเป�นเมอืงน่าอยูแ่ละน่าเที�ยว ประชาชนมคีณุภาพที�ดีและมสีว่นรว่มในการพฒันาท้องถิ�น" ภายใต้
ยุทธศาสตรที์�สาํคัญ 7 ด้าน ดังนี�

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

เบิกจ่ายจริง
(บาท)

หน่วยงานที�
รับผิดชอบลําดับที�

1.

2.

3.

โครงการกอสรางที่จอดรถผูมาติดตอราชการ

โครงการกอสร างราวกันตกบริ เวณศูนยพัฒนาเด็ก เล็ก
เทศบาลตําบลบางเก า

งบประมาณชื�อโครงการ
(บาท)

500,000 375,000 กองชาง

โครงการตอเติมหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางเกา

50,000 50,000 กองชาง

26,000 26,000 กองชาง

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งบประมาณ เบิกจ่ายจริง
(บาท)

หน่วยงานที�
รับผิดชอบชื�อโครงการลําดับที�

(บาท)

1. จัดซื้ อวัสดุการศึกษา 50,000 24,620

2. 715,000 636,300.24

สํานักปลัด

สํานักปลัด
ศพด.ทต.บางเกา
โรงเรียนวัดโตนดหลวง
โรงเรียนบานบางเกา
โรงเรียนบานบางเกตุ

โครงการจัดซื้ อวัสดุอาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่
1.
2.
3.
4.

3.
โรงเรียนบานบางเกตุ
โรงเรียนบานบางเกา
โรงเรียนวัดโตนดหลวง

เงินอุดหนุนสําหรับสนุนอาหารกลางววันใหกับโรงเรียน
1.
2.
3.

1,330,000 1,206,360

4. โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา
 - คาอาหารกลางวันของ ศพด.ทต.บางเกา
 - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
 - คาเครื่ องแบบนักเรียน

182,000 272,700

5. วัสดุอื่ น (จัดซื้ อเครื่ องนอนใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบางเกา)

22,000 14,000

6. สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป วยเอดส 96,000 90,000
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)

งบประมาณ เบิกจ่ายจริง
(บาท)

หน่วยงานที�
รับผิดชอบชื�อโครงการลําดับที�

(บาท)

7. สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 638 คน 5,052,000 5,070,800

8. สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ 1,344,000 1,252,400

สํานักปลัด

สํานักปลัด

9.

10.

11.

12.

สํานักปลัดสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบางเกา 20,000 20,000

สมทบกองทุนสุขภาพระดับทองถิ่นตําบลบางเกา 100,000 100,000 สํานักปลัด

อุกหนุนอําเภอชะอําโครงการชะอํารวมใจเสริมสรางพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติด

10,000 10,000 สํานักปลัด

อุดหนุนอําเภอชะอําโครงการป องกันและแกไขปัญหายาเสพติด 10,000 10,000 สํานักปลัด

 (แผนพัฒนาท้องถิ�นเพิ�มเติม 2561-2565 ฉบับที� 3)

1. โครงการเฝ าระวังป องกันควบคุมโรคระบาดในตําบลบางเกา 100,000 113,000

(*โอนเพิ่ม 100,000)

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย

งบประมาณ เบิกจ่ายจริง
(บาท)

หน่วยงานที�
รับผิดชอบชื�อโครงการลําดับที�

(บาท)

1. โครงการป องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในชวงเทศกาล 6,000 4,600 สํานักปลัด

 (แผนพัฒนาท้องถิ�นเพิ�มเติม 2561-2565 ฉบับที� 2)

2. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล
ตําบลบางเกา

6,000 4,600 สํานักปลัด

 (แผนพัฒนาท้องถิ�นเพิ�มเติม 2561-2565 ฉบับที� 4)

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
     การพาณิชยกรรมและการท่องเที�ยว

งบประมาณ เบิกจ่ายจริง
(บาท)

หน่วยงานที�รับ
ผิดชอบชื�อโครงการลําดับที�

(บาท)

1. โครงการจัดทําเอกสารแนะนําแหลงทองเที่ยว 3,000 สํานักปลัด2,880
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 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

งบประมาณ/ที�มา

เบิกจ่ายจริง

หน่วยงานที�
รับผิดชอบชื�อโครงการลําดับที�

1. โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 10,000 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

2. โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา 50,000 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

ตั�งไว้

หมายเหตุ

ไมไดดําเนินการ

ไมไดดําเนินการ

สาเหตุท่ีไมไดดําเนินงานยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID -19) โดย
เฉพาะการจัดกิจกรรมท่ีมีการรรวมตัวของคนหมูมาก ซ่ึงตองปฏิบัติตามมาตรการดานสาธารณสุขท่ีภาครัฐ
กําหนด

****หมายเหตุ****

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
     และภูมิป�ญญาท้องถิ�น

งบประมาณ เบิกจ่ายจริง
(บาท)

หน่วยงานที�
รับผิดชอบชื�อโครงการลําดับที�

(บาท)

1. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว

50,000 40,850

2. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวงและวันแมแหงชาติ

20,000 10,850

3.

4.

โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 60,000 14,650

โครงการจั ด ง านวั นสงกร านต 30,000 2,000

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที�ดีใน     
     องค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

งบประมาณ เบิกจ่ายจริง
(บาท)

หน่วยงานที�
รับผิดชอบชื�อโครงการลําดับที�

(บาท)

1. จัดทําจดหมายจขาวเทศบาลตําบลบางเกา 20,000 6,720

2. โครงการจางเหมาตอสัญญา Website ของเทศบาลตําบลบางเกา 3,000 3,000

สํานักปลัด

สํานักปลัด

3.

4.

5.

6.

7.

สํานักปลัดโครงการจัดทําแผนพัมนาทองถิ่น 20,000 10,058

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 20,000 12,000 กองคลัง

15,000 1,3500 สํานักปลัด

9.

8.

10.

จดัซื้อโตะหนิออนแบบยาว ขนาด 150 เซนตเิมตร จํานวน 3 ชดุ 21,000 19,500 สํานักปลัด

 จัดซื้อแทนยืนบรรยาย จํานวน 2 ชุด 20,000 10,800 สํานักปลัด

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 น้ิว 4 ขา จํานวน 6 ตัว 21,000 16,488 สํานักปลัด

สํานักปลัด

** งบประมาณที่ตัง้ใน
เทศบัญญัติ 500,000 บาท

 จัดซื�อครุภัณฑ์สาํนักงาน
 จัดซื้อโตะอาหารเด็กอนุบาลพรอมเกาอี้ จํานวน 3 ชุด

11.

 จัดซื�อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ า ขนาด 1 KVA ( 600 Watts) จํานวน 5 เครื่อง 29,000 28,000

สํานักปลัด

12.

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไมน อยกวา 19 น้ิว) จํานวน 5 เครื่อง

150,000 149,000

สํานักปลัด

13.

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่2
 (38 หน า/นาที) จํานวน 3 เครื่อง

45,000 44,700

สํานักปลัด

14.

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ า ขนาด 1 KVA ( 600 Watts) จํานวน 5 เครื่อง 11,600 11,200

สํานักปลัด

15.

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไมน อยกวา 19 น้ิว) จํานวน 5 เครื่อง

60,000 59,600

สํานักปลัดจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่2
 (38 หน า/นาที) จํานวน 3 เครื่อง

16.

15,000 14,900

สํานักปลัด

17.

จัดซือ้ครุภัณฑสํานักงาน
จัดซื้อเคาเตอร ขนาด 2.40 X 2.40 เมตร จํานวน 1 ชุด 15,260 15,260

สํานักปลัด

18.

จัดซื้อเกาอี้นั่งทํางาน จํานวน 24 ตัว 36,000 36,000

สํานักปลัดจัดซื้อโทรศัพทภายในอาคาร จํานวน 4 เครื่อง 3,060 3,060

สํานักปลัดบอรดอลูมิเนียมปิดประกาศ จํานวน 2 ตู 14,980 14,980



โครงการก่อสรา้งที�จอดรถผู้มาติดต่อราชการ

1

โครงการก่อสรา้งราวกันตกบรเิวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบางเก่า

ยุทธศาสตรที์� 1
ยุทธศาสตรพ์ัฒนาด้านโครงสรา้งพื�นฐาน

2

1

โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบางเก่า

14รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําป�งบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื�นฐาน

โครงการก่อสรา้งที�จอดรถผู้มาติดต่อราชการ

3



3

15รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําป�งบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื�นฐาน

โครงการก่อสร้างที�จอดรถผู้มาติดต่อราชการ

โครงการก่อสร้างราวกันตกบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางเก่า



3
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื�นฐาน

โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบางเก่า



โครงการก่อสรา้งที�จอดรถผู้มาติดต่อราชการ

ยุทธศาสตรที์� 2

2

1
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3

ยุทธศาสตรพ์ัฒนาด้านการส่งเสรมิการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการสงเคราะหเ์บี�ยยังชีพผู้ป�วยเอดส์

โครงการสงเคราะหเ์บี�ยผู้พิการ

โครงการสงเคราะหเ์บี�ยผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต



3
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โครงการสงเคราะห์เบี�ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้ พิการ  ผู้ป�วยเอดส์
ประจําป�  พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและคววามสงบเรียบร้อย

โครงการฝ�กอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาํ
เทศบาลตําบลบางเก่า

โครงการป�องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาล

ยุทธศาสตรที์� 3
ยุทธศาสตรพ์ัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
และความสงบเรยีบรอ้ย

1

2
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โครงการป�องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและคววามสงบเรียบร้อย



ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและคววามสงบเรียบร้อย
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โครงการฝ�กอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภับพิบัติประจําเทศบาล
ตําบลบางเก่า
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรมและการท่องเที�ยว

ยุทธศาสตรที์� 4
ยุทธศาสตรพ์ัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิ
การพาณิชยกรรมและการท่องเที�ยวการลงทุน

1 โครงการจัดทําเอกสารแนะนาํแหล่งท่องเที�ยว
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โครงการจัดทําเอกสารแนะนําแหล่งท่องเที�ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรมและการท่องเที�ยว
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

ยุทธศาสตรที์� 5
ยุทธศาสตรพ์ัฒนาด้านการวางบรหิารจัดการ
และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป�ญญาท้องถิ�น

ยุทธศาสตรที์� 6
ยุทธศาสตรพ์ัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม
จารตีประเพณีและภูมิป�ญญาท้องถิ�น

1 โครงการจัดงานวันสงกรานต์
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โครงการจัดงานวันสงกรานต์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป�ญญาท้องถิ�น
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที�ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1

ยุทธศาสตรที์� 7
ยุทธศาสตรพ์ัฒนาด้านการพัฒนากระบวนการ
บรหิารจัดการที�ดีในองค์กรและการมีส่วนรว่ม
ของประชาชน

1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ�น
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ�น

ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที�ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน



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

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
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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

*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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