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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว
อําเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด

1



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลน้ําเชี่ยวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว จึง
ขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 25,142,070.28 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 13,897,707.53 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,643,822.18 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 1,025,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 8,372,503.67 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 37,311,416.02 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 29,250.14 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 178,725.70 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 169,011.18 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 102,882.20 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 20,709,439.80 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 16,122,107.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 5,115,329.25 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 33,302,110.33 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 8,814,052.40 บาท

งบบุคลากร จํานวน 14,121,558.58 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,101,594.70 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,404,630.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 860,274.65 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 5,115,329.25 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว
อําเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 29,250.14 30,000.00 30,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

178,725.70 234,500.00 142,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 169,011.18 260,500.00 253,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 102,882.20 50,000.00 50,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 479,869.22 575,000.00 475,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 20,709,439.80 23,925,000.00 23,025,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,709,439.80 23,925,000.00 23,025,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,122,107.00 16,500,000.00 17,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

16,122,107.00 16,500,000.00 17,500,000.00

รวม 37,311,416.02 41,000,000.00 41,000,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว
อําเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,814,052.40 8,698,100.00 10,703,700.00

งบบุคลากร 14,121,558.58 17,247,000.00 17,738,700.00

งบดําเนินงาน 7,101,594.70 9,768,100.00 8,675,400.00

งบลงทุน 2,404,630.00 4,206,800.00 2,969,200.00

งบเงินอุดหนุน 860,274.65 1,080,000.00 913,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 33,302,110.33 41,000,000.00 41,000,000.00
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว

อําเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว
อําเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,298,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,119,400

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,834,700

แผนงานสาธารณสุข 1,958,400

แผนงานเคหะและชุมชน 1,732,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 720,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,352,800

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,117,700

แผนงานการเกษตร 162,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,703,700

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 41,000,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว

อําเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,703,700 10,703,700
    งบกลาง 10,703,700 10,703,700

หน้า : 1/9

8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,875,300 3,049,800 10,925,100
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,800 0 2,624,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,250,500 3,049,800 8,300,300

งบดําเนินงาน 1,795,000 553,800 2,348,800
    ค่าตอบแทน 235,000 177,200 412,200

    ค่าใช้สอย 850,000 253,600 1,103,600

    ค่าวัสดุ 290,000 60,000 350,000

    ค่าสาธารณูปโภค 420,000 63,000 483,000

งบลงทุน 25,000 0 25,000
    ค่าครุภัณฑ์ 25,000 0 25,000

รวม 9,695,300 3,603,600 13,298,900

หน้า : 2/9
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
รวม

งบบุคลากร 1,441,600 1,441,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,441,600 1,441,600

งบดําเนินงาน 677,800 677,800
    ค่าตอบแทน 112,800 112,800

    ค่าใช้สอย 330,000 330,000

    ค่าวัสดุ 185,000 185,000

    ค่าสาธารณูปโภค 50,000 50,000

รวม 2,119,400 2,119,400

หน้า : 3/9
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 836,500 885,700 1,722,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 836,500 885,700 1,722,200

งบดําเนินงาน 143,000 931,000 1,074,000
    ค่าใช้สอย 30,000 430,300 460,300

    ค่าวัสดุ 63,000 483,700 546,700

    ค่าสาธารณูปโภค 50,000 17,000 67,000

งบลงทุน 24,500 300,000 324,500
    ค่าครุภัณฑ์ 24,500 300,000 324,500

งบเงินอุดหนุน 0 714,000 714,000
    เงินอุดหนุน 0 714,000 714,000

รวม 1,004,000 2,830,700 3,834,700

หน้า : 4/9
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,180,000 0 1,180,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,180,000 0 1,180,000

งบดําเนินงาน 464,400 234,000 698,400
    ค่าตอบแทน 19,400 144,000 163,400

    ค่าใช้สอย 140,000 90,000 230,000

    ค่าวัสดุ 305,000 0 305,000

งบเงินอุดหนุน 0 80,000 80,000
    เงินอุดหนุน 0 80,000 80,000

รวม 1,644,400 314,000 1,958,400

หน้า : 5/9
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 90,000 20,000 1,502,400 1,612,400
    ค่าวัสดุ 80,000 20,000 100,000 200,000

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 0 0 10,000

    ค่าใช้สอย 0 0 1,402,400 1,402,400

งบลงทุน 0 0 120,000 120,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 120,000 120,000

รวม 90,000 20,000 1,622,400 1,732,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 720,000 720,000
    ค่าใช้สอย 720,000 720,000

รวม 720,000 720,000

หน้า : 6/9
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 238,000 370,000 608,000
    ค่าใช้สอย 183,000 370,000 553,000

    ค่าวัสดุ 55,000 0 55,000

งบลงทุน 647,800 0 647,800
    ค่าครุภัณฑ์ 150,000 0 150,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 497,800 0 497,800

งบเงินอุดหนุน 0 97,000 97,000
    เงินอุดหนุน 0 97,000 97,000

รวม 885,800 467,000 1,352,800

หน้า : 7/9
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,469,800 0 2,469,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,469,800 0 2,469,800

งบดําเนินงาน 686,000 110,000 796,000
    ค่าตอบแทน 56,000 0 56,000

    ค่าใช้สอย 480,000 0 480,000

    ค่าวัสดุ 150,000 110,000 260,000

งบลงทุน 48,000 1,803,900 1,851,900
    ค่าครุภัณฑ์ 48,000 0 48,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,803,900 1,803,900

รวม 3,203,800 1,913,900 5,117,700

หน้า : 8/9
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 40,000 140,000
    ค่าใช้สอย 100,000 40,000 140,000

งบเงินอุดหนุน 22,000 0 22,000
    เงินอุดหนุน 22,000 0 22,000

รวม 122,000 40,000 162,000

หน้า : 9/9
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว
อําเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 212,855.23 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 31,306.78 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 13,850.82 25,000.00 0.00 % 25,000.00
     ภาษีป้าย 20,849.46 15,399.32 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 265,011.47 29,250.14 30,000.00 30,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 586.85 543.20 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 121,380.00 119,400.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน 0.00 4,500.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 5,720.00 4,700.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 888.50 294.50 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู้รับจ้างให้บริการ 1,400.00 1,400.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเปนผู้รับจ้างให้บริการ 700.00 700.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 200.00 150.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 500.00 2,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,300.00 750.00 4,000.00 -87.50 % 500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าปรับการผิดสัญญา 5,174.00 1,428.00 50,000.00 -90.00 % 5,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 1,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

28,800.00 30,200.00 30,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

12,000.00 12,500.00 15,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 440.00 110.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 425.00 50.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 181,514.35 178,725.70 234,500.00 142,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 173,484.24 169,011.18 260,000.00 -2.88 % 252,500.00
     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 173,484.24 169,011.18 260,500.00 253,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 119,556.00 102,882.20 45,000.00 0.00 % 45,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 119,556.00 102,882.20 50,000.00 50,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 350,599.79 331,573.72 350,000.00 -14.29 % 300,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 16,857,206.86 15,679,306.83 18,400,000.00 -2.17 % 18,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,490,732.54 1,462,565.80 1,630,000.00 -1.84 % 1,600,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 74,908.94 73,201.03 90,000.00 -22.22 % 70,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,945,813.76 2,552,298.67 2,900,000.00 -13.79 % 2,500,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 32,830.78 32,983.78 30,000.00 0.00 % 30,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 26,043.32 22,683.97 25,000.00 0.00 % 25,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

359,607.00 554,826.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 22,137,742.99 20,709,439.80 23,925,000.00 23,025,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 15,298,803.00 16,122,107.00 16,500,000.00 6.06 % 17,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,298,803.00 16,122,107.00 16,500,000.00 17,500,000.00
รวมทุกหมวด 38,176,112.05 37,311,416.02 41,000,000.00 41,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว

อําเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 41,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 30,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการตามจํานวนผู้อยูในขายต้องชําระภาษี 

ภาษีป้าย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการตามจํานวนผู้อยูในขายต้องชําระภาษี

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 142,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการไว้
ตามจํานวนที่คาดวาจะได้รับ

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการ
จากรายรับจริง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการไว้
ตามจํานวนที่คาดวาจะได้รับ

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการไว้
ตามจํานวนที่คาดวาจะได้รับ

คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู้รับจ้างให้บริการ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการไว้
ตามจํานวนที่คาดวาจะได้รับ
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คาธรรมเนียมเปนผู้รับจ้างให้บริการ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการไว้
ตามจํานวนที่คาดวาจะได้รับ

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการไว้
ตามจํานวนที่คาดวาจะได้รับ

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการไว้
ตามจํานวนที่คาดวาจะได้รับ

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการไว้
ตามจํานวนที่คาดวาจะได้รับ

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการไว้
ตามจํานวนที่คาดวาจะได้รับ

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการไว้
ตามจํานวนที่คาดวาจะได้รับ

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการไว้
ตามจํานวนที่คาดวาจะได้รับ

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการไว้
ตามจํานวนที่คาดวาจะได้รับ

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 253,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 252,500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการไว้
ตามจํานวนที่คาดวาจะได้รับ

เงินปันผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการไว้
ตามจํานวนที่คาดวาจะได้รับ
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 50,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการไว้
ตามจํานวนที่คาดวาจะได้รับ

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 45,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการไว้
ตามจํานวนที่คาดวาจะได้รับ

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 23,025,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไว้ตามจํานวนที่คาดวาจะได้รับ

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 18,000,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการไว้
ตามจํานวนที่คาดวาจะได้รับ

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,600,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการไว้
ตามจํานวนที่คาดวาจะได้รับ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการไว้
ตามจํานวนที่คาดวาจะได้รับ

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,500,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการไว้
ตามจํานวนที่คาดวาจะได้รับ

คาภาคหลวงแร จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการไว้
ตามจํานวนที่คาดวาจะได้รับ

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการไว้
ตามจํานวนที่คาดวาจะได้รับ
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการไว้
ตามจํานวนที่คาดวาจะได้รับ

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 17,500,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 17,500,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการไว้
ตามจํานวนที่คาดวาจะได้รับ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 1,029,941.47 1,060,839.72 0 100 % 1,310,800

คาชําระดอกเบี้ย 313,898.55 283,000.3 210,000 -0.29 % 209,400

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 191,741 167,592 155,700 32.63 % 206,500

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,300 8,140 9,000 0 % 9,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,499,500 5,680,500 6,115,400 4.65 % 6,400,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 811,200 868,000 1,080,000 11.11 % 1,200,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

เงินสํารองจาย 46,388 232,216.5 713,000 -29.87 % 500,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 705,000

คาใชจายในการจัดจราจร 18,546 0 20,000 0 % 20,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว
อําเภอแหลมงอบ    จังหวัดตราด
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใชสอยในการจัดการจราจร 0 6,000 0 0 % 0

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

37,999.84 31,763.88 40,000 0 % 40,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 30,000 -83.33 % 5,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 75,983 0 80,000 0 % 80,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

446,000 458,000 735,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 8,497,497.86 8,814,052.4 9,206,100 10,703,700
รวมงบกลาง 8,497,497.86 8,814,052.4 9,206,100 10,703,700
รวมงบกลาง 8,497,497.86 8,814,052.4 9,206,100 10,703,700

รวมแผนงานงบกลาง 8,497,497.86 8,814,052.4 9,206,100 10,703,700
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

695,520 695,520 579,680 20 % 695,600

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 120,000 100,000 20 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 100,000 20 % 120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

198,720 198,720 165,680 19.99 % 198,800

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 2/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,374,480 1,290,032.9 1,048,800 42.11 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,508,720 2,424,272.9 1,994,160 2,624,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,550,999 3,352,900.66 3,583,200 5.3 % 3,773,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

70,009 104,160 98,900 -14.66 % 84,400

เงินประจําตําแหนง 112,009 126,000 126,000 0 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,199,000 1,065,677.72 1,023,800 20.25 % 1,231,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 36,000 32,703.09 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,968,017 4,681,441.47 4,867,900 5,250,500
รวมงบบุคลากร 6,476,737 7,105,714.37 6,862,060 7,875,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

25,250 19,150 270,000 -92.59 % 20,000

คาเบี้ยประชุม 6,600 6,600 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,100 2,100 10,000 0 % 10,000

คาเชาบาน 127,500 180,000 186,000 0 % 186,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 3/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 9,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 18,900 8,400 8,635 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 180,350 216,250 484,635 235,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพรขาวสารกิจการของ
เทศบาล

1,500 3,000 5,000 0 % 5,000

คาจางทําวารสาร แผนพับ ปฏิทิน หรืออื่นๆ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาจางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 9,900 9,900 10,000 0 % 10,000

คาจางบริการดําเนินโครงการหรือเพื่อเสริม
การปฏิบัติหนาที่ปกติ

0 80,100 133,000 -18.8 % 108,000

คาจางเหมาบริการทําความสะอาด 216,000 215,700 216,000 0 % 216,000

คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 27,097 93,620 30,000 0 % 30,000

คาถายเอกสารและพิมพ์งาน 54,000 54,000 54,000 0 % 54,000

คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนิน
คดี

0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 25,820 8,725 40,000 -50 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 4/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ

171,950 215,906 150,000 -66.67 % 50,000

โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว

0 0 206,000 -90.29 % 20,000

โครงการจัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณ
ประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ

17,595 5,340 20,000 -90 % 2,000

โครงการจัดงานวันเทศบาลประจําป 2562 2,787 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเทศบาลประจําป 2564 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเทศบาลประจําป 2565 0 0 0 100 % 5,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหา
กษัตริย์

0 0 50,000 -20 % 40,000

โครงการโตไปไมโกง 0 8,100 15,000 -100 % 0

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ 0 15,000 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติเพื่อ
เสริมสรางความสมานฉันท์

0 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการฝกอบรมสําหรับเจาหนาที่ทองถิ่น 
ประจําป 2562

141,000 0 0 0 % 0

โครงการฝกอบรมสําหรับเจาหนาที่ทองถิ่น 
ประจําป 2565

0 0 0 100 % 150,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 5/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
เมืองการปกครอง

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการพัฒนาศักยภาพงานกิจการสภา
เทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว

3,300 0 10,000 100 % 20,000

โครงการมือสะอาด ชาติไมลม 13,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 129,210.7 102,097.6 133,000 -47.37 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 813,159.7 811,488.6 1,152,000 850,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 161,802 69,999 95,000 -15.79 % 80,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 14,547 8,470 10,000 100 % 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 36,962.72 24,985 35,000 -42.86 % 20,000

วัสดุกอสราง 54,044 14,826 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 14,600 14,200 20,000 -50 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 91,829.79 72,061.05 80,000 0 % 80,000

วัสดุการเกษตร 19,800 19,360 40,000 -25 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,255 23,500 5,000 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,300 14,900 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 409,140.51 262,301.05 325,000 290,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 345,942.6 360,796.63 350,000 0 % 350,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 6/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 25,594.94 25,115.8 24,000 0 % 24,000

คาบริการโทรศัพท์ 24,350.52 18,603.23 20,000 0 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 26,300.6 25,038 26,000 0 % 26,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 422,188.66 429,553.66 420,000 420,000
รวมงบดําเนินงาน 1,824,838.87 1,719,593.31 2,381,635 1,795,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 0 0 50,000 -100 % 0

เกาอี้ประชุม 0 0 23,000 -100 % 0

เกาอี้ประชุม 0 0 0 100 % 25,000

เกาอี้ผูบริหาร 9,500 0 0 0 % 0

เครื่องโทรศัพท์สํานักงาน 0 2,800 0 0 % 0

เครื่องโทรสาร  แบบใชกระดาษธรรมดา 
(ชนิดสงเอกสารไดครั้งละ 20 แผน)

17,950 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 0 160,800 -100 % 0

ตูเก็บเอกสาร A4 ชนิดไมนอยกวา 14 
ลิ้นชัก 

0 0 9,500 -100 % 0

ตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 23,880 0 0 0 % 0

โตะทํางาน 0 0 34,500 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 7/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โตะทํางานผูบริหาร 18,000 0 0 0 % 0

โตะทํางานเหล็ก 0 0 8,500 -100 % 0

โตะหมูบูชา 0 0 7,500 -100 % 0

ปมน้ําอัตโนมัติ 0 0 30,000 -100 % 0

ผามานพรอมอุปกรณ์ 0 0 88,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

เครื่องเสียงหองประชุม 0 0 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็น 0 7,000 0 0 % 0

ฉากกั้นหอง 85,000 0 0 0 % 0

ผามานพรอมอุปกรณ์ 51,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล*

0 43,800 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 21,800 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา (18 หนา/นาที)

5,100 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 8/50

33



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 
หนา/นาที)

7,850 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 4,900 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 2,400 2,500 -100 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart 
Card Reader)

1,400 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 224,580 77,800 474,800 25,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งกลองวงจรปิด 0 485,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานโดยการ
กั้นหองเก็บเอกสาร/เก็บของ

0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 485,000 500,000 0
รวมงบลงทุน 224,580 562,800 974,800 25,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,526,155.87 9,388,107.68 10,218,495 9,695,300
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,411,830 1,331,240 1,731,500 24.73 % 2,159,700

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 9/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาจางลูกจางประจํา 481,680 508,140 535,400 5.88 % 566,900

คาตอบแทนพนักงานจาง 250,600 256,220 263,200 2.28 % 269,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 28,820 23,200 16,300 -26.38 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,214,930 2,160,800 2,588,400 3,049,800
รวมงบบุคลากร 2,214,930 2,160,800 2,588,400 3,049,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

172,200 177,900 220,000 -54.55 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 8,900 10,000 0 % 10,000

คาเชาบาน 95,100 78,000 72,000 -33.33 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 19,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,500 11,670 16,300 -100 % 0

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 89,938 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 377,738 276,470 318,300 177,200

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 10/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางบริการดําเนินโครงการหรือเพื่อเสริม
การปฏิบัติหนาที่ปกติ

122,000 133,800 138,000 0 % 138,000

คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 5,390 150,590 10,000 0 % 10,000

คาถายเอกสารและพิมพ์งาน 45,597.75 45,547 45,600 0 % 45,600

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ

89,874 38,168 40,000 -25 % 30,000

โครงการปรับปรุงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 20,000 -75 % 5,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการชําระภาษี
และคาธรรมเนียม

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสํารวจขอมูลภาคสนาม เพื่อปรับ
ปรุงระบบงานแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

18,390 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,060 4,030 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 290,311.75 372,135 278,600 253,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 23,403 38,860.25 30,000 0 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 11/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 2,600 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,515.7 2,561.9 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 8,750 40,000 -50 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 36,918.7 52,772.15 80,000 60,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 0 5,771.58 12,000 0 % 12,000

คาบริการไปรษณีย์ 22,991 18,109.2 25,000 0 % 25,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 23,754 23,754 26,000 0 % 26,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 46,745 47,634.78 63,000 63,000
รวมงบดําเนินงาน 751,713.45 749,011.93 739,900 553,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 0 0 7,000 -100 % 0

เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา 18,000 0 0 0 % 0

ตูเก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน ขนาด 10 ตู 0 113,650 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล (ความ
ละเอียด 20 ลานพิกเซล)

23,990 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 12/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1* (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

21,900 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

0 21,800 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)

0 8,800 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 2,450 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 66,340 144,250 7,000 0
รวมงบลงทุน 66,340 144,250 7,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 3,032,983.45 3,054,061.93 3,335,300 3,603,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,559,139.32 12,442,169.61 13,553,795 13,298,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 232,680 246,840 262,000 6.03 % 277,800

คาจางลูกจางประจํา 377,700 399,600 421,800 5.22 % 443,800

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 13/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนพนักงานจาง 554,729.02 566,400 648,000 0 % 648,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 61,636.55 62,933.34 72,000 0 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,226,745.57 1,275,773.34 1,403,800 1,441,600
รวมงบบุคลากร 1,226,745.57 1,275,773.34 1,403,800 1,441,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 7,400 10,000 0 % 10,000

คาเชาบาน 36,000 44,000 48,000 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 54,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 30,470 48,425 48,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 66,470 99,825 106,800 112,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางบริการดําเนินโครงการหรือเพื่อเสริม
การปฏิบัติหนาที่ปกติ

0 89,400 9,000 -100 % 0

คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 53,400 96,000 -27.08 % 70,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 14/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ

25,000 5,705 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการน้ําเชี่ยวพนภัยหางไกลยาเสพติด 14,535 14,580 15,000 0 % 15,000

โครงการฝกอบรมชวยเหลือผูประสบเหตุ
ทางน้ํา

0 16,900 20,000 0 % 20,000

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว

0 63,300 0 0 % 0

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว (หลัก
สูตรทบทวน)

0 0 70,000 0 % 70,000

โครงการฝกอบรมเตรียมความพรอมซอม
แผนดับเพลิง

29,800 29,600 30,000 0 % 30,000

โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

6,100 0 10,000 0 % 10,000

โครงการรณรงค์ปองกันและลดอุบัติเหตุใน
ชวงเทศกาลและในวันสําคัญตางๆ

29,250 14,925 30,000 0 % 30,000

โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 2,020 0 5,000 0 % 5,000

โครงการสรางความรูดานการปองกัน
อัคคีภัยแกสถานศึกษาในเขตเทศบาล

9,900 9,900 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 40,269 35,570.9 200,000 -75 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 15/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมค่าใช้สอย 156,874 333,280.9 525,000 330,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,819 9,969 10,000 50 % 15,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 7,285 10,000 -50 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 4,989 3,909 5,000 0 % 5,000

วัสดุกอสราง 1,095 27,121 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 37,000 41,250 40,000 -50 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 74,270.35 48,031.31 80,000 -25 % 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,368 3,492 5,000 300 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 62,260 17,600 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 2,440 26,500 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 198,241.35 185,157.31 225,000 185,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 34,822.95 41,537.12 35,000 0 % 35,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 11,078.52 8,864.39 5,000 0 % 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,327.27 1,325.73 5,000 -60 % 2,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 6,944.3 7,575.6 8,000 0 % 8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 54,173.04 59,302.84 53,000 50,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 16/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบดําเนินงาน 475,758.39 677,566.05 909,800 677,800
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

ปายไฟสามเหลี่ยมพรอมแบตเตอรี่ 0 18,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 18,000 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งกลองวงจรปิด 0 0 450,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งเสาสัญญาณสื่อสารวิทยุ 0 0 175,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 625,000 0
รวมงบลงทุน 0 18,000 625,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,702,503.96 1,971,339.39 2,938,600 2,119,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,702,503.96 1,971,339.39 2,938,600 2,119,400

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 29,148 430,565 37.17 % 590,600

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 17/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนพนักงานจาง 181,560 188,760 196,400 3.82 % 203,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 181,560 217,908 668,965 836,500
รวมงบบุคลากร 181,560 217,908 668,965 836,500

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 10,000 0 2,000 400 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ

0 12,900 20,000 -50 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 35,000 -71.43 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 10,000 12,900 57,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 47,985 44,507 48,000 0 % 48,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,060 8,890 10,000 50 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 52,045 53,397 58,000 63,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 18/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา 29,355.88 31,057.04 35,000 0 % 35,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 11,733.62 10,135.3 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 41,089.5 41,192.34 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 103,134.5 107,489.34 165,000 143,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โตะทํางาน 0 0 6,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล 18,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 2,500

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 18,000 0 31,400 24,500
รวมงบลงทุน 18,000 0 31,400 24,500

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 19/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 302,694.5 325,397.34 865,365 1,004,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 267,840 282,780 297,600 2.49 % 305,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 38,500 9.09 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 356,527.73 350,709.68 451,600 11.32 % 502,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 11,707.52 9,967.75 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 636,075.25 643,457.43 823,700 885,700
รวมงบบุคลากร 636,075.25 643,457.43 823,700 885,700

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการทําความสะอาด 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 1,000 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดงาน เชน การจัด
นิทรรศการ การประกวด

0 0 5,000 -80 % 1,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียน

3,574 0 20,000 -50 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 20/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็กเล็ก 0 0 6,000 0 % 6,000

โครงการขาวสารและบริการแนะแนวแกผู
ปกครองของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 5,000 -80 % 1,000

โครงการแขงขันกีฬาปฐมวัยเกมส์ 4,766 5,000 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 3,445 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดงานแสดงความสามารถของเด็ก
และเยาวชน

0 0 2,000 400 % 10,000

โครงการรณรงค์ทันตสุขภาพสําหรับนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการรักษ์ภูมิปญญาทองถิ่น 0 0 3,000 -66.67 % 1,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน

0 0 3,000 66.67 % 5,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถาน
ศึกษา คาอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาล คาอาหารกลางวัน ศูนย์
อบรมเด็กกอนเกณฑ์มัสยิดอัลกุบรอ

220,600 190,393.45 229,300 0.44 % 230,300

โครงการหนูนอยรักการอาน 0 0 3,000 0 % 3,000

โครงการหนูนอยเรียนรูโลกกวาง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 20,000 -50 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 33,170 5,100 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 370,110 312,938.45 449,300 430,300

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 21/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 7,394 19,953 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 3,755 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 14,294 19,998 20,000 2,043.5 % 428,700

คาอาหารเสริม (นม) 346,406.36 391,561.08 373,700 -100 % 0

วัสดุกอสราง 9,819.5 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 20,000 -75 % 5,000

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,935 6,420 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 385,848.86 441,687.08 473,700 483,700
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 9,317.33 9,101.42 12,000 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 9,317.33 9,101.42 17,000 17,000
รวมงบดําเนินงาน 765,276.19 763,726.95 940,000 931,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

พัดลมโคจร 0 10,800 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 22/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ตูเก็บวัสดุงานบานงานครัว 0 4,980 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1* (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

21,900 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (InkTank Printer)

0 0 4,300 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ขาวดํา (18 
หนา/นาที)

0 2,500 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 2,450 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สนาม

เครื่องเลนเสริมพัฒนาการเด็ก 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,350 18,280 4,300 300,000
รวมงบลงทุน 24,350 18,280 4,300 300,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 23/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน(สพฐ.)

686,820.2 631,378.65 652,000 9.51 % 714,000

รวมเงินอุดหนุน 686,820.2 631,378.65 652,000 714,000
รวมงบเงินอุดหนุน 686,820.2 631,378.65 652,000 714,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,112,521.64 2,056,843.03 2,420,000 2,830,700
รวมแผนงานการศึกษา 2,415,216.14 2,382,240.37 3,285,365 3,834,700

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 648,760 575,445 633,900 5.24 % 667,100

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 417,750 424,828.39 445,200 3.08 % 458,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 22,590 15,258.71 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,131,100 1,057,532.1 1,133,100 1,180,000
รวมงบบุคลากร 1,131,100 1,057,532.1 1,133,100 1,180,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 24/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบาน 0 6,000 9,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 14,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,000 9,600 9,600 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 4,000 15,600 18,600 19,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 20,000 6,800 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ

23,340 8,724 47,000 -57.45 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 78,809.3 61,902.53 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 122,149.3 77,426.53 167,000 140,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,787 14,910 15,000 0 % 15,000

วัสดุงานบานงานครัว 2,400 13,765 20,000 0 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 25/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุกอสราง 0 2,800 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 29,880 16,600 60,000 0 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 118,299.71 87,247.68 120,000 0 % 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 18,090 89,100 30,000 0 % 30,000

วัสดุการเกษตร 0 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 9,420 20,000 -50 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,029 7,687 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 186,485.71 241,529.68 305,000 305,000
รวมงบดําเนินงาน 312,635.01 334,556.21 490,600 464,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก 12,560 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ชุดเครื่องปม-อัดฉีดน้ํา 6 หุน 0 18,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล (ความ
ละเอียดไมนอยกวา 20 ลานพิกเซล)

0 18,900 0 0 % 0

ลําโพงสะพายบา 0 20,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 26/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1* (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

21,900 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 2,450 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,910 57,800 0 0
รวมงบลงทุน 36,910 57,800 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,480,645.01 1,449,888.31 1,623,700 1,644,400
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 144,000 0 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 144,000 144,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการควบคุมโรคติดตอทั่วไป 2,900 0 25,000 0 % 25,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 27/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการปรับภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตําบล
น้ําเชี่ยว

0 99,680 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมดานสาธารณสุข 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมสุขภาพกายและใจผูสูงอายุ
และผูพิการ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
พิษสุนัขบาตามปณิธาณศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

0 23,225 25,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบาตาม
พระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจานองยาเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน
วรขัติยราชนารี

0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 2,900 122,905 50,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 2,900 122,905 194,000 234,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 28/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขฯ

0 80,000 80,000 0 % 80,000

รวมเงินอุดหนุน 0 80,000 80,000 80,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 80,000 80,000 80,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 2,900 202,905 274,000 314,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,483,545.01 1,652,793.31 1,897,700 1,958,400

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 53,160 33,015 80,000 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 53,160 33,015 80,000 80,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 53,160 33,015 90,000 90,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 29/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตประปาบริเวณถนนชา
กตาดา-มาบไมกวาด-ทางเขาบอทิ้งขยะ
เทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําถนนสายเนิน
ใหญ-มาบไมกวาด

764,806.97 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและไฟฟา
สาธารณะถนนทางเขาบอทิ้งขยะเทศบาล
ตําบลน้ําเชี่ยว

0 0 169,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและแรงสูง 
บริเวณถนนสายหนองน้ําขุน - มาบไมกวาด

1,866,867.32 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปา
ซอยเทศบาล 6 เชื่อมซอยเทศบาล 8/1

0 0 400,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,631,674.29 0 769,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 2,631,674.29 0 769,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 2,684,834.29 33,015 859,000 90,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 30/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองนิเวศน์ตน
แบบเทศบาลตําบลน้ําเชี่ยวเฉลิมพระเกียรติ

0 0 156,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 156,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 18,240 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 18,240 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 18,240 0 176,000 20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม 0 0 34,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 34,800 0
รวมงบลงทุน 0 0 34,800 0

รวมงานสวนสาธารณะ 18,240 0 210,800 20,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 31/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาขับรถบรรทุกขยะ 115,200 114,900 115,200 0 % 115,200

คาจางเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่ง
ปฏิกูล และจางเหมาพนักงานทั่วไป

1,265,100 1,238,100 1,267,200 0 % 1,267,200

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,380,300 1,353,000 1,382,400 1,402,400
ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 198,000 4,400 275,000 -63.64 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 198,000 4,400 275,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 1,578,300 1,357,400 1,657,400 1,502,400

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 32/50
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงบอขยะ 26,000 70,500 120,000 0 % 120,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 26,000 70,500 120,000 120,000
รวมงบลงทุน 26,000 70,500 120,000 120,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,604,300 1,427,900 1,777,400 1,622,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,307,374.29 1,460,915 2,847,200 1,732,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝกอบรมพัฒนาอาชีพเสริม 18,350 0 35,000 0 % 35,000

โครงการฝกอบรมใหความรูดานภาษาเพื่อ
การทองเที่ยวชุมชน

0 34,300 35,000 0 % 35,000

โครงการฝกอบรมใหความรูดานภาษาเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียนสูการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน

20,000 0 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชนตําบลน้ําเชี่ยว

397,796 400,000 400,000 50 % 600,000

โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 436,146 434,300 520,000 720,000
รวมงบดําเนินงาน 436,146 434,300 520,000 720,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 436,146 434,300 520,000 720,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 436,146 434,300 520,000 720,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการทําความสะอาด 108,000 107,700 108,000 0 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการเพื่อตอตานยาเสพติด

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬาของนัก
กีฬาตัวแทนเทศบาล

0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 74,686 0 98,000 -48.98 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 182,686 107,700 206,000 183,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,320 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 9,908 8,070 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสราง 0 1,668 10,000 -50 % 5,000

วัสดุกีฬา 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 15,228 9,738 60,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 197,914 117,438 266,000 238,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็น 3,590 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกาย 20,718 0 0 0 % 0

แปนบาสเก็ตบอล 0 0 0 100 % 150,000

ลูวิ่งไฟฟา 0 0 160,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,308 0 160,000 150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเลน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ

0 0 0 100 % 497,800

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 497,800
รวมงบลงทุน 24,308 0 160,000 647,800

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 222,222 117,438 426,000 885,800
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
เยาวชนพุทธ

8,000 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงาน 1 ตําบล 3 วัฒนธรรม 80,000 140,000 0 0 % 0

โครงการจัดงาน 1 ตําบล 3 วัฒนธรรม 
เฉลิมพระเกียรติ

0 0 140,000 0 % 140,000

โครงการจัดงานประเพณีการแขงขันพาย
เรือดวยลําไมไผ

103,620 115,810 128,000 -6.25 % 120,000

โครงการจัดงานวันตรุษอีดิ้ลฟิตริ 0 0 20,000 -75 % 5,000

โครงการจัดงานวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา 19,295 0 20,000 -75 % 5,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมการจัดงาน
วัฒนธรรมประเพณี ประจําป 2564

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมการจัดงาน
วัฒนธรรมประเพณี ประจําป 2565

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสืบสานการแสดงพื้นบานและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

19,945 0 20,000 25 % 25,000

โครงการแหเทียนเขาพรรษา 10,285 6,800 15,000 0 % 15,000
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
เยาวชน

0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 241,145 262,610 373,000 370,000
รวมงบดําเนินงาน 241,145 262,610 373,000 370,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

เรือไม 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 200,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 200,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการจัดงาน "ปใหม-กาชาด จังหวัด
ตราด" ประจําป 2562

22,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงาน"ปใหม-กาชาด จังหวัด
ตราด" ประจําป 2565

0 0 0 100 % 22,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการการจัดงาน"วันวีรกรรมทหารเรือ
ไทยในยุทธนาวีที่เกาะชาง" ประจําป 2562

50,000 0 0 0 % 0
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โครงการการจัดงาน"วันวีรกรรมทหารเรือ
ไทยในยุทธนาวีที่เกาะชาง" ประจําป 2563

0 50,000 0 0 % 0

โครงการการจัดงาน"วันวีรกรรมทหารเรือ
ไทยในยุทธนาวีที่เกาะชาง" ประจําป 2564

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการการจัดงาน"วันวีรกรรมทหารเรือ
ไทยในยุทธนาวีที่เกาะชาง" ประจําป 2565

0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงาน"ปใหม-กาชาด จังหวัด
ตราด" ประจําป 2563

0 22,000 0 0 % 0

โครงการจัดงาน"ปใหม-กาชาด จังหวัด
ตราด" ประจําป 2564

0 0 22,000 -100 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณี ของ
อําเภอแหลมงอบประจําปงบประมาณ 
2562

20,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณี ของ
อําเภอแหลมงอบประจําปงบประมาณ 
2563

0 16,896 0 0 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณี ของ
อําเภอแหลมงอบประจําปงบประมาณ 
2564

0 0 25,000 -100 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณี ของ
อําเภอแหลมงอบประจําปงบประมาณ 
2565

0 0 0 100 % 25,000
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม 60,000 60,000 60,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 152,000 148,896 157,000 97,000
รวมงบเงินอุดหนุน 152,000 148,896 157,000 97,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 393,145 411,506 730,000 467,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 615,367 528,944 1,156,000 1,352,800

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 419,400 439,020 540,620 122.21 % 1,201,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 20,200 0 % 20,200

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาจางลูกจางประจํา 207,180 220,020 232,920 5.74 % 246,300

คาตอบแทนพนักงานจาง 859,577.41 863,400 864,000 0 % 864,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 95,509.31 95,933.34 96,000 0 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,623,666.72 1,660,373.34 1,795,740 2,469,800
รวมงบบุคลากร 1,623,666.72 1,660,373.34 1,795,740 2,469,800
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบาน 0 0 9,000 300 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 29,000 56,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 5,200 0 0 0 % 0

คาจางบริการดําเนินโครงการหรือเพื่อเสริม
การปฏิบัติหนาที่ปกติ

135,000 0 0 0 % 0

คาจางบริการดําเนินโครงการหรือเพื่อเสริม
สรางการปฏิบัติหนาที่ปกติ

0 179,400 180,000 0 % 180,000

คาจางบริการออกแบบและควบคุมงานกอ
สราง

0 0 500,000 -60 % 200,000

คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการทั่วไป 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ

0 8,708 30,000 0 % 30,000

คาธรรมเนียมสํารวจและออกแบบขยายเขต
ไฟฟา

0 0 10,000 0 % 10,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 42,502.5 14,881.6 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 182,702.5 202,989.6 780,000 480,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 3,005 8,690 15,000 0 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,339.6 39,985.31 80,000 0 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 13,350 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 1,350 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,460 5,440 10,000 0 % 10,000

วัสดุอื่น 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 65,154.6 67,465.31 150,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 247,857.1 270,454.91 959,000 686,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 6,940 0 0 0 % 0

โตะทํางานเหล็ก 0 0 0 100 % 8,500

ครุภัณฑ์กอสราง

เครื่องตบดิน 19,527.5 0 0 0 % 0
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เครื่องตัดคอนกรีต 0 38,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

สวานไฟฟาแบบไรสาย 8,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โดรนถายภาพ 0 39,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

กบไฟฟา 6,000 0 0 0 % 0

เครื่องเจาะคอนกรีต 59,492 0 0 0 % 0

เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ 2,000 0 0 0 % 0

เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ 6,000 0 0 0 % 0

เครื่องสกัดคอนกรีต 19,795 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

กลองประมวลผลรวม 70,000 0 0 0 % 0

ชุดเปาวัดระยะ 21,000 0 0 0 % 0

เทปวัดระยะทาง 10,000 0 0 0 % 0

เทปวัดระยะลอเลื่อน 0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 22,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 43/50

68



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

0 29,500 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์ (Plotter)  0 0 70,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หนา/นาที)

0 2,500 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 228,754.5 110,000 70,000 48,000
รวมงบลงทุน 228,754.5 110,000 70,000 48,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,100,278.32 2,040,828.25 2,824,740 3,203,800
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 93,516 51,668 100,000 0 % 100,000

วัสดุสํารวจ 3,900 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 97,416 51,668 110,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 97,416 51,668 110,000 110,000

งบลงทุน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล. สายเขารอยรู 
บริเวณบานนางอุบล  ถนอมพงษ์

0 0 0 100 % 94,000

โครงการกอสรางถนน คสล. สายวังกระทะ 
2 (คลองน้ําดํา)

0 0 0 100 % 534,000

โครงการกอสรางถนน คสล. สายหนองชา
กกลวย 2

0 480,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล.เขาสระ
สาธารณประโยชน์ปาสิน

0 0 0 100 % 330,000

โครงการกอสรางถนน คสล.ทางหลวงทอง
ถิ่น หมายเลข ตร.ถ.90018 สายหนองจิก - 
หนองน้ําขุน - มาบไมกวาด (บริเวณสวน
นางสมาน)

0 0 353,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล.ทางหลวงทอง
ถิ่นหมายเลข ตร.ถ.90012 สายเขาวังตาสี 
(ตอนสระน้ําสาธารณะ)

0 0 113,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล.ทางหลวงทอง
ถิ่นหมายเลข ตร.ถ.90013 สายหนองชากก
ลวย-สะพานหิน-เนินขี้ไหล

0 0 0 100 % 192,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสรางถนน คสล.ทางหลวงทอง
ถิ่นหมายเลข ตร.ถ.90017 สายเนิน
ใหญ-มาบไมกวาด สาย2

0 0 291,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล.ทางหลวงทอง
ถิ่นหมายเลข ตร.ถ.90018 สายหนอง
จิก-หนองน้ําขุน-มาบไมกวาด (บริเวณสวน
นายเปยก)

0 348,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล.สายครูเกา 0 0 319,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล.สายซอยเฉลิม 0 0 97,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล.สายวังกระทะ 
(รหัสทางหลวงทองถิ่น ตร.ถ.90004) 
บริเวณสะพานขามคลองน้ําเชี่ยว

0 121,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คสล. ทาง
หลวงทองถิ่นหมายเลข ตร.ถ.90018 สาย
หนองจิก-หนองน้ําขุน-มาบไมกวาด (ตอน
มาบไมกวาดเชื่อมตอถนน คสล.)

496,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คสล. สาย
เขารอยรู (ตอนเชื่อมตอถนน คสล.เดิม)

500,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คสล. สาย
จันทนาตาลอุทิศ

80,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คสล. สาย
ทาประดู-เนินใหญ ซอย 1

94,500 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คสล. สาย
อางเก็บน้ําเขาระกํา (ตอนเชื่อมตอถนน 
คสล.เดิม)

132,300 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.ทาง
หลวงทองถิ่นหมายเลข ตร.ถ.90016 ซอย
เทศบาล 7/4 (ตอนเชื่อมตอถึงแยกหนอง
จิก)

414,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายถนน คสล.ซอยเทศบาล 7 
(รหัสทางหลวงทองถิ่น 
ตร.ถ.90023) ตอนเชื่อมตอถึงที่อานหนังสือ
พิมพ์ชากตาดา 

0 474,000 0 0 % 0

โครงการขยายถนน คสล.ทางหลวงทองถิ่น
หมายเลข ตร.ถ.90002 สายชากตาดา-มาบ
ไมกวาด

0 0 239,000 -100 % 0

โครงการขยายถนน คสล.ทางหลวงทองถิ่น
หมายเลข ตร.ถ.90007 สายซอยเทศบาล 
8/1

0 0 497,000 -100 % 0

โครงการขยายถนน คสล.ทางหลวงทองถิ่น
หมายเลข ตร.ถ.90018 สายหนองจิก-หนอง
น้ําขุน-มาบไมกวาด

0 0 498,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการขยายถนนผิวจราจร คสล. ทาง
หลวงทองถิ่นหมายเลข ตร.ถ.90023 ซอย
เทศบาล7 (ตอนแยกซอยเทศบาล 
7/4-เชื่อมตอ)

100,400 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งหลังคาคลุมทางเดินเทาจาก
ศาลาสุขอารมณ์-บานนายนราทร-บาน น.ส
.สิริมา

422,000 0 0 0 % 0

โครงการทําทางสาธารณะเขาสระนายสมร  
หิตาวลักษณ์

89,800 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 1 และ
ซอยเทศบาล 1/3 โดยการเสริมผิวแอสฟลต์
คอนกรีต

456,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 2 (อรุ
ณี)

200,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

64,100 0 131,500 397.26 % 653,900

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,049,100 1,423,000 2,538,500 1,803,900
รวมงบลงทุน 3,049,100 1,423,000 2,538,500 1,803,900

รวมงานก่อสร้าง 3,146,516 1,474,668 2,648,500 1,913,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,246,794.32 3,515,496.25 5,473,240 5,117,700

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:05 หนา : 48/50

73



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมศูนย์บริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลน้ําเชี่ยว

0 99,860 100,000 0 % 100,000

โครงการสงเสริมศูนย์บริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลน้ําเชี่ยว

50,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 50,000 99,860 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 50,000 99,860 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการการจัดงาน"วันระกําหวาน ผลไม
และของดีเมืองตราด" ประจําป 2562

22,000 0 0 0 % 0

โครงการการจัดงาน"วันระกําหวาน ผลไม
และของดีเมืองตราด" ประจําป 2564

0 0 22,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการการจัดงาน"วันระกําหวาน ผลไม
และของดีเมืองตราด" ประจําป 2565

0 0 0 100 % 22,000

รวมเงินอุดหนุน 22,000 0 22,000 22,000
รวมงบเงินอุดหนุน 22,000 0 22,000 22,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 72,000 99,860 122,000 122,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝกอบรมเด็กและเยาวชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 40,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 40,000
รวมแผนงานการเกษตร 72,000 99,860 122,000 162,000

รวมทุกแผนงาน 36,335,583.9 33,302,110.33 41,000,000 41,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว

อําเภอแหลมงอบ   จังหวัดตราด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,703,700 บาท
งบกลาง รวม 10,703,700 บาท

งบกลาง รวม 10,703,700 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 1,310,800 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินตนใหแกกองทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาลตามหนังสือสัญญากูเงินเพื่อกอสรางอาคารสํานักงาน
เทศบาลแหงใหมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสง
เสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.2552 ขอ 18 และตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมกรเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 209,400 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยใหแกกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
ตามหนังสือสัญญาเงินกูเพื่อกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลแหง
ใหมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล พ.ศ.2552 ขอ 18 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 206,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจาง
รอยละ 5 ของคาจางชั่วคราวและเงินเพิ่มการครองชีพฯ ที่
เทศบาลตั้งจายใหพนักงานและจายสมทบใหพนักงานที่รับคาจาง
จากเงินอุดหนุนทั่วไปฯ ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางและเงินเพิ่ม
การครองชีพฯ ตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม พ.ศ.2545 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2545 ซึ่งมีผลใช
บังคับ ตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2546 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตรารอยละ 0.2
 ของคาจางโดยประมาณทั้งป 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบ
กองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,400,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสงเคราะห์เบี้บยังชีพสําหรับผูสูงอายุ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 
จํานวน 785 คน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หนาที่ 68
 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,200,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสําหรับผูพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 จํานวน 110 คน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 68
  ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ที่แพทย์ไดรับรองและทํา
การวินิจฉัยเรียบรอยแลวโดยผูป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยัง
ชีพ คนละ 500 บาท/เดือน จํานวน 3 คน  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)  หนาที่ 68
  ลําดับที่ 3
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เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการหรือนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาลที่ไมไดตั้งงบประมาณไวเปนคาใชจายกิจการที่มีความจํา
เปนเรงดวนแตไมไดตั้งงบประมาณไวและหากไมดําเนินการโดย
เรงดวนอาจเกิดความเสียหายแกราชการ หรือเกิดความเดือดรอน
แกประชาชนได เปนคาใชจายในกรณีเกิดเหตุจําเปน หรือกรณีฉุก
เฉินเกิดขึ้น โดยมิไดคาดการณ์ไวลวงหนา เชน  ชวยเหลือผู
ประสบภัยหรือแกไขปัญหาจากภัยธรรมชาติตางๆ

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร 
ที่ประชาชนไดรับประโยชน์โดยตรง เชน การทาสีตีเสน 
สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมจุดตรวจ ป้ายจราจร
กระจกโคงจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร 
แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร 
เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เปนตนและคาใช
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงและจัดจราจร 
โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 
4 ตุลาคม 2539และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย ประจําป 2565 โดยคํานวณตามขอบังคับสมาคมสันนิบาต
แหงประเทศไทย พ.ศ.2545 (และแกไขเพิ่มเติม) โดยพิจารณา
จากรายรับจริงประจําปงบประมาณที่ผานมา ยกเวนเงินกู เงินจาย
ขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภทแตจะตองไมนอยกวารอยละ
เศษหนึ่งสวนหกของงบประมาณดังกลาว ทั้งนี้ไมเกินเจ็ดแสนหา
หมื่นบาทถวน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
รายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม
พ.ศ.2555 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 705,000 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่
20 สิงหาคม 2553 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 67
ลําดับที่ 32  

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
มท 0891.3/ว1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 ใหเทศบาล
สมทบเขาระบบหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนใหองค์การบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลดําเนินการ
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
โดยตั้งงบประมาณสมทบไมนอยกวารอยละ 50 ของคาบริการ
สาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 59
 ลําดับที่ 10

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,695,300 บาท

งบบุคลากร รวม 7,875,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรีในอัตราเดือน
ละ 27,600 บาทและรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ในอัตรา
เดือนละ 15,180 บาท/คน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี
จํานวน 2 คน ใน อัตราเดือนละ 3,000 บาท/คน ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน
เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรีในอัตรา
เดือนละ 4,000 บาทและรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ใน
อัตราเดือนละ 3,000 บาท/คน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,800 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  
จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท และที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 6,900 บาท ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาลพ.ศ.2554
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ
15,180 บาท รองประธานสภาเทศบาล ในอัตรา เดือนละ
12,420 บาท และสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 10 คนในอัตรา
เดือนละ 9,660 บาท/คน  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,250,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,773,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล จํานวน  10 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล โดยถือ
ปฏิบัติตามประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 
21 กรกฎาคม 2558 และระเบียบหรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ และจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนงปลัด
เทศบาล (ระดับกลาง) ถือปฏิบัติตามหนังสือดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล (ระดับกลาง) อัตรา
เดือนละ 7,000 บาท และตําแหนงผูอํานวยการทองถิ่น ระดับตน 
อัตราเดือนละ 3,500 บาท ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.ท.จ
.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวัน
ที่ 4 พฤษภาคม  2559 หรือระเบียบกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,231,100 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง แยกเปนพนักงานจางตาม
ภารกิจ 4 อัตรา พนักงานจางทั่วไป 3 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ถือ
ปฏิบัติตามประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ
เทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 21 กรกฎาคม 2558 และเงินตอบแทนพิเศษอื่นๆ

งบดําเนินงาน รวม 1,795,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 235,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาตอบแทนในลักษณะตางๆ ตามอัตราที่
กฎหมาย ระเบียบกําหนด ประกอบดวย คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนทางวินัย คาตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
ผลงานในการสรรหาคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกบุคลากร และเงิน
รางวัลหรือคาตอบแทนกรรมการและเจาหนาที่สอบแขงขันหรือ
สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ฯลฯ ตั้งไว 10,000 บาท
2.เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้งผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถิ่นเทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 และหนังสือสํานักงานคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต.0014/6268 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2563 ตั้งไว 10,000 บาท
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ
สามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจํา
สภาเทศบาลใหไดรับคาตอบแทนประเภทคาเบี้ยประชุมรายครั้ง
เฉพาะครั้งที่มาประชุมครั้งละสองรอยหาสิบบาท สําหรับประธาน
กรรมการของแตละคณะใหไดรับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่
ของอัตราเบี้ยประชุมดังกลาว ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือใน
วันหยุดราชการใหแกผูที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลที่มี
สิทธิเบิกไดตามที่กฎหมายกําหนด  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0803/ว 1318 ลงวัน
ที่ 4 กรกฎาคม 2559

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:06:27 หนา : 8/68

83



ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพรขาวสารกิจการของเทศบาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรขาวสารกิจการของเทศบาลใน
สื่อประเภทตางๆ เชน ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สื่อสิ่ง
พิมพ์ (หนังสือพิมพ์ วารสาร) ฯลฯ

คาจางทําวารสาร แผนพับ ปฏิทิน หรืออื่นๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางทําวารสาร แผนพับ ปฏิทิน หรืออื่นๆ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ขาวสารกิจกรรม โครงการหรืออื่นๆ เผยแพรแก
ประชาชน หรือองค์กรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ทั่วประเทศ 

คาจางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เชน คาจางบริการเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเทศบาล

คาจางบริการดําเนินโครงการหรือเพื่อเสริมการปฏิบัติหนาที่ปกติ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางบริการดําเนินโครงการหรือเพื่อเสริมการปฏิบัติ
หนาที่ปกติของเทศบาล (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559)

คาจางเหมาบริการทําความสะอาด จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการทําความสะอาดสํานักงาน
เทศบาล จางเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ และจาง
เหมาบริการอื่นๆ ในอํานาจหนาที่ของเทศบาล จํานวน 2 คนๆ
ละ 9,000 บาท ตอเดือน จํานวน 12 เดือน  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการทั่วไป เชน คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล 
คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คาบริการรับใช คาเบี้ย
ประกัน คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ

คาถายเอกสารและพิมพ์งาน จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสารและพิมพ์งาน เดือน
ละ 4,500 บาท จํานวน 12 เดือน
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คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินคดี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินคดีของ
เทศบาลกรณีถูกฟ้อง หรือฟ้องผูอื่น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

1. เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เปน
คาอาหาร เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ์เอกสาร  คาใชจายเกี่ยว
เนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการดวยและคาใชจายอื่นซึ่ง
จําเปนตองจายเกี่ยวกับการรับรอง โดยจายเพื่อเปนคารับรองใน
การตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือ
เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน โดยตั้งจายไมเกินรอยละหนึ่งของ
รายไดจริงงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งไว 10,000 บาท
2. เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือ
การประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชนโดยจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการ
เลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้ง
ไว 10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  
คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ   ณ ทาอากาศยาน  คาผานทาง
ดวนพิเศษ   คาธรรมเนียมการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ
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โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ํา
เชี่ยว

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้ง
ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว เชน คาใชจาย
ตางๆ สําหรับการจัดการเลือกตั้งของเทศบาลตําบลน้ําเชี่ยวตาม
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณียุบสภา กรณีแทน
ตําแหนงที่วาง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้ง
ใหม และกรณีอื่นๆ)  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 73
  ลําดับที่ 1

โครงการจัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เชน คาสมนาคุณวิทยากร 
คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่
ระลึก คาเครื่องเขียนแบบพิมพ์  คายานพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิง
และหลอลื่น คาจางเหมาบริการและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 83
 ลําดับที่ 2

โครงการจัดงานวันเทศบาลประจําป 2565 จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการดําเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล
ประจําป 2565 เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก คาเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ คายานพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาจาง
เหมาบริการและ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 101
 ลําดับที่ 1
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โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ เชน คาใชจายในการจัดกิจกรรมในงาน
ราชพิธี งานรัฐพิธีตางๆ คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประชา
สัมพันธ์เชิญชวน หรืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
เพื่อไปรวมงาน อาทิเชน คาจัดงาน คาจัดทําป้าย คาดอกไม
เทียน ธูป พวงมาลา เครื่องสักการะ คาธงชาติ คาธงพระบรม
ฉายาลักษณ์ คาธงประจําพระองค์ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ ฯลฯ   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 105
 ลําดับที่ 14

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการดําเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่
เฉลิมพระเกียรติ เชน คาใชจายในการเปิด-ปิด คาป้ายประชา
สัมพันธ์  แผนพับ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเครื่อง
เขียนและแบบพิมพ์  คาเชาสถานที่ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 101
 ลําดับที่ 2
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โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติเพื่อเสริมสรางความ
สมานฉันท์

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติเพื่อเสริมสรางความสมานฉันท์ เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาของที่ระลึก  คาเครื่องเขียนแบบพิมพ์ คายาน
พาหนะ  คาจางเหมาบริการและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 104
 ลําดับที่ 13

โครงการฝกอบรมสําหรับเจาหนาที่ทองถิ่น ประจําป 2565 จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมสําหรับ
สําหรับเจาหนาที่ทองถิ่น ประจําป 2565  เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาจางเหมาบริการตางๆ คาเครื่องเขียนและแบบ
พิมพ์ คาใชจายในพิธีเปิด-ปิดการฝกอบรม คาที่พัก คายาน
พาหนะ คาอาหาร  คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม คาของที่
ระลึก คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 101
 ลําดับที่ 3
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โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย
โครงการ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาของที่ระลึก 
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ์  คายานพาหนะ  คาน้ํามันเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น  คาจางเหมาบริการและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 73
 ลําดับที่ 2
 

โครงการพัฒนาศักยภาพงานกิจการสภาเทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
กิจการสภาเทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว เชน คาสมนาคุณวิทยากร 
คาใชจายในการเปิด-ปิด คาป้ายประชาสัมพันธ์ แผนพับ 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเครื่องเขียนและแบบ
พิมพ์ คาเชาสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 103
 ลําดับที่ 7

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินที่
ชํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ทั้งในสวนที่เปนครุภัณฑ์ เชน ยาน
พาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องพิมพ์  เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ขยายเสียง ฯลฯ  และทรัพย์สินอื่นๆ เชน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่
ใชในการปฏิบัติงานตางๆ (รายจายเพื่อการซอมแซมบํารุงรักษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
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ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

1. เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ น้ํายา
ลบคําผิด แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ ที่ได
จากการซื้อหรือจางพิมพ์ ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนป้าย
ตางๆ มูลี่ เครื่องคํานวณตัวเลข กระเปา น้ําดื่มฯลฯ 
ตั้งไว 70,000 บาท
2. เพื่อจายเปนคาสิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ์ เชน หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ  ตั้งไว 10,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน
ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ เพื่อใชในอาคาร ประดับสถานที่
และอื่นๆ ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน มีด เตาไฟฟ้า
กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง แปรง ไมกวาด ผาปูโตะ 
ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ํา จานรอง ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนวัสดุกอสราง เพื่อใชในการซอมแซม ปรับปรุง 
รักษาทรัพย์สินและใชในการปฏิบัติงาน เชน ไมตางๆ สี 
แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ อิฐ ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา อางลางมือ 
ยางแอลฟัลท์ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ อะไหล ชิ้นสวนรถยนต์
ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เชน แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง จารบี แกสหุงตม ฯลฯ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน หญา  พันธุ์พืช  ปุย  
วัสดุเพาะชํา  ผาใบ  พลาสติก ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณ์การเผยแพรโฆษณาประชาสัมพันธ์
หรือใชในการจัดสถานที่ จัดงานพิธีการตางๆ เชน พูกันและสี
แถบบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลางอัด 
ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการใชคอมพิวเตอร์
เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน
20,000 บาท) เครื่องอานขอมูลรีมูฟเอเบิลดิสก์ ตลับผงหมึก
เครื่องพิมพ์ เมาส์ คีย์บอร์ด กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 420,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าอาคารสํานักงานเทศบาล อาคาร
ตางๆ เชน อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ OTOP ศูนย์บริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ฯลฯ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสํานักงานเทศบาล อาคารตางๆ
เชน อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ OTOP ศูนย์บริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ฯลฯ

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ทางใกลและทางไกล โทรศัพท์เคลื่อนที่
และรวมถึงคาบริการเพื่อการไดมาซึ่งบริการดังกลาว และ 
คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาหมายเลข
โทรศัพท์ คาบํารุงสาย คาบริการการจํากัดการเรียกออก ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต เชน คาใชจายในการ
เปนสมาชิกอินเตอร์เนต คาธรรมเนียม คาขอใชหมายเลข คาเชา
เครื่องและอุปกรณ์ คาบริการ และคาใชจายอื่นๆ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 1551 ลงวัน
ที่ 26 พฤษภาคม 2553
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งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ประชุม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ประชุม จํานวน 10 ตัว
กําหนดราคาตามทองตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไมปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564  ผ.03 หนาที่ 10  ลําดับที่ 1

งานบริหารงานคลัง รวม 3,603,600 บาท
งบบุคลากร รวม 3,049,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,049,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,159,700 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
สําหรับพนักงานเทศบาล  จํานวน 6 อัตรา 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น
ระดับตน อัตราเดือนละ 3,500 บาท ถือปฏิบัติตามประกาศ
ก.ท.จ.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) 
ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 566,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจางและเงินปรับปรุงคาจางสําหรับลูกจาง
ประจํา จํานวน 2 อัตรา 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 269,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ประเภทพนักงานจางตาม
ภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง 
ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ
เทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 
21 กรกฎาคม 2558 และเงินตอบแทนพิเศษอื่นๆ

งบดําเนินงาน รวม 553,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 177,200 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจาง
คณะกรรมการตรวจการจาง และคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85  
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือใน
วันหยุดราชการใหแกผูที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2559

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 19,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตามที่กฎหมายกําหนด ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803/ว 1318 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
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ค่าใช้สอย รวม 253,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางบริการดําเนินโครงการหรือเพื่อเสริมการปฏิบัติหนาที่ปกติ จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางบริการดําเนินโครงการหรือเพื่อเสริมการปฏิบัติ
หนาที่ปกติของเทศบาล (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงงวันที่ 9 ธันวาคม 2559)

คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการทั่วไป เชน คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาตักสิ่งปฏิกูล  คาระวาง
บรรทุก  คาเชาทรัพย์สิน  คาบริการรับใช  คาเบี้ยประกัน คาติด
ตั้งไฟฟ้า  คาติดตั้งประปา  คาติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ

คาถายเอกสารและพิมพ์งาน จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสารและพิมพ์งาน 
เดือนละ 3,800 บาท จํานวน 12 เดือน  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ

โครงการปรับปรุงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อปรับปรุงระบบงานแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อ
จายเปนคาจางเหมาสํารวจ คาถายเอกสาร คาบันทึกขอมูล 
คาวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 103
ลําดับที่ 9
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการชําระภาษีและคาธรรมเนียม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการชําระภาษีและคาธรรมเนียม จายเปนคาจางทําแผนพับ 
คาแผนป้ายประชาสัมพันธ์การชําระภาษี คาตอบแทนเจาหนาที่
ที่ออกใหบริการนอกสถานที่และนอกเวลาราชการ  และคาวัสดุ
อุปกรณ์ตางๆ และรายจายอื่นที่จําเปนตองใชในโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2550    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หนาที่ 103 
ลําดับที่ 8

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินที่
ชํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ทั้งในสวนที่เปนครุภัณฑ์ เชน ยาน
พาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องพิมพ์  เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ขยายเสียง ฯลฯ  และทรัพย์สินอื่นๆ เชน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่
ใชในการปฏิบัติงานตางๆ (รายจายเพื่อการซอมแซมบํารุงรักษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ น้ํายาลบคําผิด 
แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ ที่ไดจากการ
ซื้อหรือจางพิมพ์ ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ 
แผนป้ายตางๆ มูลี่ เครื่องคํานวณตัวเลข กระเปา น้ําดื่มฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน
ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ เพื่อใชในอาคาร ประดับสถานที่
และอื่นๆ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง จารบี แกสหุงตม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการใชคอมพิวเตอร์
เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน
20,000 บาท) เครื่องอานขอมูลรีมูฟเอเบิลดิสก์ ตลับผงหมึก
เครื่องพิมพ์ เมาส์ คีย์บอร์ด กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 63,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ทางใกลและทางไกล โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และรวมถึงคาบริการเพื่อการไดมาซึ่งบริการดังกลาว และ
คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาหมายเลข
โทรศัพท์ คาบํารุงสาย คาบริการการจํากัดการเรียกออก ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดวงตราไปรษณียากรและคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก
การใชบริการไปรษณีย์  คาเชาตูไปรษณีย์ ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต เชน คาใชจาย
ในการเปนสมาชิกอินเตอร์เน็ต คาธรรมเนียม คาขอใช
หมายเลข คาเชาเครื่องและอุปกรณ์  คาบริการ และ
คาใชจายอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.4/ว 1551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,119,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,441,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,441,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 277,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนสําหรับพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 443,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจางและเงินปรับปรุงคาจางสําหรับลูกจาง
ประจํา จํานวน  2 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 648,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางถือ
ปฏิบัติตามประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่องหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 และเงิน
ตอบแทนพิเศษอื่นๆ

งบดําเนินงาน รวม 677,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ที่ไดรับคําสั่งจากผูอํานวยการศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว  เพื่อเปน
คาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหนาที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามกฎหมาย
วาดวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นมีสิทธิ์เบิกจายไดโดยใหนําหลักเกณฑ์ตามระเบียบคณะ
กรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจาย
ของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
 

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 54,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจําที่มีสิทธิเบิกไดตามที่กฎหมายกําหนด ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0803/
ว 1318 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559  
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ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการทั่วไป เชน คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คาบริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 

โครงการน้ําเชี่ยวพนภัยหางไกลยาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการน้ําเชี่ยวพนภัยหาง
ไกลยาเสพติด เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด
คาของที่ระลึก คาเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ คาน้ํามันเชื้อเพลิง
คายานพาหนะ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มและคาใช
จายอื่นๆที่จําเปน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 78 
ลําดับที่ 17 
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โครงการฝกอบรมชวยเหลือผูประสบเหตุทางน้ํา จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรม
ชวยเหลือผูประสบเหตุทางน้ํา  เชน  คาสมนาคุณวิทยากร
คาป้ายโครงการ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาเชาอุปกรณ์  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 76
  ลําดับที่ 8

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล
ตําบลน้ําเชี่ยว (หลักสูตรทบทวน)

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมโครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว 
(หลักสูตรทบทวน) เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาสถานที่ 
คาป้ายโครงการ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาเชาอุปกรณ์ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 หนาที่ 10  ลําดับที่ 1

โครงการฝกอบรมเตรียมความพรอมซอมแผนดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมเตรียม
ความพรอมซอมแผนดับเพลิง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจาย
ในพิธีเปิด-ปิด คาของที่ระลึก คาเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ 
คาน้ํามันเชื้อเพลิง คายานพาหนะ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 74
 ลําดับที่ 4
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โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เชน 
คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด คาของที่ระลึก 
คาเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คายานพาหนะ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 74
 ลําดับที่ 1

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลและในวัน
สําคัญตางๆ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลและในวันสําคัญตางๆ เชน
คาจางทําป้ายประชาสัมพันธ์ แผนพับ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
ที่ไมมีแอลกอฮอล์ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนเพื่อใชรณรงค์ใน
ชวงเทศกาลวันสําคัญ เชน ชวงปใหม วันสงกรานต์ หรือวันหยุด
ติดตอกันหลายวัน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 75
 ลําดับที่ 6

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:06:27 หนา : 25/68

100



โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงค์สวมหมวก
นิรภัย เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด คาของ
ที่ระลึก คาเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คายาน
พาหนะ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มและคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 78
 ลําดับที่ 18

โครงการสรางความรูดานการป้องกันอัคคีภัยแกสถานศึกษาในเขต
เทศบาล

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางความรู
ดานการป้องกันอัคคีภัยแกสถานศึกษาในเขตเทศบาล เชน 
คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด คาของที่ระลึก 
คาเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คายานพาหนะ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเปน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หนาที่ 77
 ลําดับที่ 13

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินที่
ชํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ทั้งในสวนที่เปนครุภัณฑ์ เชนยาน
พาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ขยายเสียง ฯลฯ และทรัพย์สินอื่นๆ เชน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่
ใชในการปฏิบัติงานตางๆ (รายจายเพื่อการซอมแซมบํารุงรักษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
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ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชนกระดาษ น้ํายาลบคําผิด แฟ้ม 
แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ์ ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนป้ายตางๆ มูลี่ เครื่อง
คํานวณเลข กระเปา น้ําดื่ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟ เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ เพื่อใชในอาคาร ประดับสถาน
ที่และอื่นๆ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน มีด เตาไฟฟ้า กระติกน้ํา
รอน กระติกน้ําแข็ง แปรง ไมกวาด ผาปูโตะ ถวยชาม ชอน
สอม แกวน้ํา จานรอง ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางเพื่อใชในการซอมแซม
ปรับปรุง รักษาทรัพย์สินและใชในการปฏิบัติงาน เชน 
ไมตางๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ อิฐ ทอน้ํา และอุปกรณ์
ประปา อางลางมือ ยางแอสฟัลท์ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ อะไหลชิ้นสวนรถยนต์ ยานพาหนะ 
เครื่องจักรกล เชนแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น เชนน้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิล น้ํามันเครื่อง จารบี แกสหุงตม ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ตางๆ ประจํารถพยาบาล
ฉุกเฉิน เชน ออกซิเจน  สําลีและผาพันแผล เปลหามคนไข ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:06:27 หนา : 27/68

102



วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชุดปฏิบัติงานของเจาหนาที่สังกัดงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประกอบดวย กางเกง เสื้อ รองเทา 
ถุงเทา หมวก ชุดหมี เสื้อกันฝน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการใชคอมพิวเตอร์ 
เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 
20,000 บาท) เครื่องอานขอมูล รีมูฟเอเบิ้ลดิสก์ ตลับผงหมึก
เครื่องพิมพ์ เมาส์ คีย์บอร์ด กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิงเคมี น้ํายาเคมี
ดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง ลวดสลิงออน สายดับเพลิง ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ที่ไมสามารถจําแนกประเภทได
เชน มิเตอร์น้ํา - ไฟฟ้า  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้า อาคารสํานักงานเทศบาล
หลังเกา ฯลฯ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา อาคารสํานักงานเทศบาลหลังเกา ฯลฯ
 

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ทางใกลและทางไกล โทรศัพท์เคลื่อน
ที่ และรวมถึงคาบริการเพื่อการไดมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาหมายเลข
โทรศัพท์ คาบํารุงสาย คาบริการการจํากัดการเรียกออก ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต เชน คาใชจาย
ในการเปนสมาชิกอินเตอร์เน็ต คาธรรมเนียม คาขอใชหมาย
เลข คาเชาเครื่อง และอุปกรณ์ คาบริการและคาใชจายอื่นๆ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551 
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,004,000 บาท

งบบุคลากร รวม 836,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 836,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 590,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง เงินเดือน
สําหรับพนักงาน จํานวน  2 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น
ระดับตน อัตราเดือนละ 3,500 บาท ถือปฏิบัติตามประกาศ
ก.ท.จ.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที7่)
ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 203,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ 1 อัตรา
งบดําเนินงาน รวม 143,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการทั่วไป เชน คาเย็บ
หนังสือ หรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คาบริการรับใช คาเบี้ยประกันคาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปาคาติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:06:27 หนา : 29/68

104



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมการใชสนามบิน ฯลฯ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจางหรือบุคคลที่เกี่ยวของอันเปนภารกิจ
ของกองการศึกษาและเพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตางๆ สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจางหรือ
บุคคลที่เกี่ยวของอันเปนภารกิจของกองการศึกษา ที่เขารวม
ประชุมฝกอบรม สัมมนาที่หนวยงานอื่นจัดขึ้นและ
คาธรรมเนียมอื่นๆที่จําเปน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ที่ชํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ทั้งในสวนที่เปนครุภัณฑ์ เชน 
ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องขยายเสียง ฯลฯ และทรัพย์สินอื่น ๆ เชน วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงานตาง ๆ (รายจายเพื่อการซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)

ค่าวัสดุ รวม 63,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 48,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ 
น้ํายาลบคําผิด แฟ้ม แบบพิมพ์ตรายาง ซอง ธงชาติ 
สิ่งพิมพ์ที่ไดจากซื้อหรือจางพิมพ์ ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร 
เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ 
แผงปิดประกาศ  แผนป้ายตาง ๆ มูลี่ เครื่องคํานวณเลข 
กระเปา ฯลฯ ตั้งไว  15,000 บาท
2.เพื่อจายเปนคาหนังสือพิมพ์สําหรับที่อานหนังสือพิมพ์
ประจําชุมชน วันละ 9 ฉบับ จํานวน 9 แหงๆละ 1 ฉบับตอวัน 
ตั้งไว 33,000 บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการใชคอมพิวเตอร์ 
เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ราคาตอหนวยหรือตอชุด
ไมเกิน 20,000 บาท) เครื่องอานขอมูล รีมูฟเอเบิ้ลดิสก์ 
ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์ เมาส์ คีย์บอร์ด กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารอื่นๆ
ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารอื่นๆ  
ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา

งบลงทุน รวม 24,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1* (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผลแบบที่ 1* (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
มีคุณลักษณะและกําหนดราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ที่เพิ่มเติม  ครั้งที่ 8  ผ.03 หนาที่ 4 ลําดับที่ 13
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะและกําหนดราคาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 8  ผ.03 หนาที่ 4 ลําดับที่ 14
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,830,700 บาท
งบบุคลากร รวม 885,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 885,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 305,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 1 อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเงินวิทยฐานะชํานาญการพนักงานครู
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 502,700 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง จํานวน  3 อัตรา
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง 
ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ
เทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 
21 กรกฎาคม 2558 และเงินตอบแทนพิเศษอื่นๆ
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งบดําเนินงาน รวม 931,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 430,300 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการทําความสะอาด จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 1 คน ๆ ละ 9,000 บาท ตอเดือน จํานวน      
12 เดือน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการทั่วไป เชน คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล 
คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คาบริการรับใช คาเบี้ยประกัน 
คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา  คาติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ
 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดงาน เชน การจัดนิทรรศการ การประกวด จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานนิทรรศการ การประกวด 
การแขงขัน และพิธีเปิดอาคารตาง ๆ ฯลฯ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมการใชสนามบิน ฯลฯ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจางหรือบุคคลที่เกี่ยวของอันเปน
ภารกิจของกองการศึกษาและเพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตางๆ สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจางหรือ
บุคคลที่เกี่ยวของอันเปนภารกิจของกองการศึกษา 
ที่เขารวมประชุม ฝกอบรม สัมมนาที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น
และคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่จําเปน
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คาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็กเล็ก จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็กเล็ก 
คนละ 2,000 บาท จํานวน 3 คน

โครงการขาวสารและบริการแนะแนวแกผูปกครองของเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการขาวสารและบริการ
แนะแนวแกผูปกครองของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เชน คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์จัดทํานิทรรศการในวันสําคัญ
ตาง ๆ และรายจายอื่นที่จําเปนตองใชในโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 91 
ลําดับที่ 8

โครงการแขงขันกีฬาปฐมวัยเกมส์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา
ปฐมวัยเกมส์เชน คาเตรียมสนาม คาอุปกรณ์กีฬา  คาป้าย 
คาถวยรางวัล เงินรางวัลและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 94
ลําดับที่ 1

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญตาง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชน วันพอ วันแม 
วันไหวครู เปนตน จายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม และรายจายอื่นๆที่จําเปนตองใชในโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 95
ลําดับที่ 7
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โครงการจัดงานแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานแสดง
ความสามารถของเด็กและเยาวชน เชน คารับรอง คาจัดสถานที่  
คาเชา  คาบริการ และคาใชจายอื่นที่จําเปน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 93 
ลําดับที่ 13

โครงการรณรงค์ทันตสุขภาพสําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงค์ทันตสุขภาพ
สําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชน  คาจัดซื้อยาสีฟัน 
แปรงสีฟัน และฟลูออไรด์สําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 67
ลําดับที่ 30

โครงการรักษ์ภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรักษ์ภูมิปัญญา
ทองถิ่นเชน คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ คาป้าย คาวัสดุตางๆ 
คารับรอง คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 92 
ลําดับที่ 11
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โครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน เชน คารับรอง คาวิทยากร คาวัสดุตางๆ 
คาจัดทําเอกสาร  คาเชา คาบริการและคาใชจายอื่นที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 93 
ลําดับที่ 14
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โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา คาอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล คาอาหารกลางวัน ศูนย์อบรมเด็ก
กอนเกณฑ์มัสยิดอัลกุบรอ

จํานวน 230,300 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใชจาย
บริหารสถานศึกษา คาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลคาอาหารกลางวัน และคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์
มัสยิดอัลกุบรอ 
  1.ศูนย์เด็กเล็กของเทศบาล จํานวน 16 คนๆ ละ 21 บาท 
จํานวน 245 วัน  ตั้งไว 82,320 บาท
  2.ศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์มัสยิดอัลกุบรอ จํานวน 15 คนๆ
ละ 21 บาท จํานวน 245 วัน ตั้งไว 77,175 บาท
  3.คาจัดการเรียนการสอน จํานวน 31 คน ๆ ละ 1,700 บาท 
ตั้งไว 52,700 บาท 
  4. คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.) ตั้งไว 18,080 บาท
  4.1 คาหนังสือเรียน จํานวน 16 คนๆ ละ 200 บาท 
เปนเงิน 3,200 บาท
  4.2 คาอุปกรณ์การเรียน  จํานวน 16 คนๆ ละ 200 บาท 
เปนเงิน 3,200 บาท
  4.3 คาเครื่องแบบนักเรียน  จํานวน 16 คนๆ ละ 300 บาท 
เปนเงิน 4,800 บาท
  4.4 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 16 คนๆ ละ 430 บาท
เปนเงิน 6,880 บาท 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 89
 ลําดับที่ 1 และ หนาที่ 92 ลําดับที่ 10
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โครงการหนูนอยรักการอาน จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการหนูนอยรักการอาน
เชน คาจัดซื้อวัสดุตางๆ  คาอุปกรณ์ คาหนังสือ และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 92 
ลําดับที่ 12

โครงการหนูนอยเรียนรูโลกกวาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการหนูนอยเรียนรูโลก
กวางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชน คาสมนาคุณวิทยากร 
คายานพาหนะคาวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ และรายจายอื่นที่จําเปน
ตองใชในโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 91 
ลําดับที่ 7

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ที่ชํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ทั้งในสวนที่เปนครุภัณฑ์ เชน 
ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องขยายเสียง ฯลฯ และทรัพย์สินอื่น ๆ เชน วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงานตาง ๆ (รายจายเพื่อการซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)

ค่าวัสดุ รวม 483,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เชน กระดาษ น้ํายาลบคําผิด แฟ้ม แบบพิมพ์ 
ยาง ซอง ธงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ 
กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องคํานวณเลข กระเปาฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:06:27 หนา : 38/68

113



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไดแก ฟิวส์ 
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ 
เพื่อใชในอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ
ของกองการศึกษา

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 428,700 บาท

1.เพื่อจายเปนวัสดุงานบานงานครัว สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เชน จาน ชอมสอม แกว สบู ผงซักฝอก ไมกวาด แปรง 
น้ํายาถูพื้น ผาถูพื้น น้ํายาลางพื้น น้ํายาเคลือบเงาพื้น  
น้ําดื่ม เขง ถังรองรับขยะ วัสดุทําความสะอาดตางๆ ฯลฯ ตั้ง
ไว 20,000 บาท
2.เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กเล็ก  
อัตราคนละ 7.82 บาท สําหรับ 
    (1) เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว 
จํานวน 260 วัน จํานวน 16 คน ตั้งไว 32,532 บาท
    (2) เด็กเล็ก ศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์มัสยิดอัลกุบรอ 
จํานวน 260 วัน จํานวน 15 คน ตั้งไว 30,498 บาท
    (3) เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดน้ําเชี่ยว
จํานวน 260 วัน จํานวน 170 คน ตั้งไว  345,644 บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 89  ลําดับที่ 2

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เพื่อใชในการซอมแซม ปรับปรุง
รักษาทรัพย์สินและใชในการปฏิบัติงาน เชน ไมตางๆ สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต์ อิฐ ทอน้ํา และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสารเคมีในการกําจัดสัตว์  แมลงนําโรค  เชน  
ทรายอะเบท  ยาพนกําจัดแมลงและยุงลาย  น้ํายากําจัด  
ยุงลาย  สารเคมีอื่นๆ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน หญา  พันธุ์พืช  ปุย  
วัสดุเพาะชํา  ผาใบพลาสติก ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการใช
คอมพิวเตอร์ เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท) เครื่องอานขอมูลรีมูฟเอเบิลดิสก์ 
ตลับผง หมึกเครื่องพิมพ์ เมาส์ คีย์บอร์ด กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 17,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ทางใกลและทางไกล 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และรวมถึงคาบริการเพื่อการไดมาซึ่ง
บริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 
เชน คาเชาหมายเลขโทรศัพท์ คาบํารุงสาย  
คาบริการการจํากัดการเรียกออก ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต เชน คาใชจายในการ
เปนสมาชิกอินเตอร์เนต คาธรรมเนียม คาขอใชหมายเลข 
คาเชาเครื่องและอุปกรณ์ คาบริการและคาใชจายอื่นๆ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551 
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ครุภัณฑ์สนาม

เครื่องเลนเสริมพัฒนาการเด็ก จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลนเสริมพัฒนาการเด็ก พรอมติด
ตั้ง เชน แป้นบาส , รั้วขาม ,  ถ้ําลอด , ชุดบานสไลด์ , ทอพรอม
ชิงชา , อุโมงค์ ผีเสื้อ ฯลฯ (กําหนดราคาตามราคาทองตลาด)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่ม
เติม     ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 หนาที่ 5 ลําดับที่ 16
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งบเงินอุดหนุน รวม 714,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 714,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

จํานวน 714,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจาย โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ไดแก 
โรงเรียนอนุบาลวัดน้ําเชี่ยว รวม 170 คนๆละ 21 บาท 
จํานวน 200 วัน 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 90 
ลําดับที่ 4

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,644,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,180,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,180,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 667,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือน สําหรับพนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น
ระดับตนอัตราเดือนละ 3,500 บาท ถือปฏิบัติตามประกาศ 
ก.ท.จ.ตราด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือน และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 458,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง แยกเปนพนักงานจางตาม
ภารกิจ 2 อัตรา พนักงานจางทั่วไป 1 อัตรา

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:06:27 หนา : 41/68

116



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง 
ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ
เทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 และเงินตอบแทนพิเศษอื่นๆ

งบดําเนินงาน รวม 464,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 19,400 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือใน
วันหยุดราชการใหแกผูที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 14,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ที่มีสิทธิเบิกไดตามที่กฎหมายกําหนด ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0803/ว 1318
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการทั่วไป เชน คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คาบริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ที่ชํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ทั้งในสวนที่เปนครุภัณฑ์ เชน  
ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์  
เครื่องขยายเสียง ฯลฯ และทรัพย์สินอื่นๆ เชน วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงานตางๆ (รายจายเพื่อการซอมแซม
บํารุงรักษา เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)

ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  เชน กระดาษ น้ํายาลบคําผิด 
แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือ
จางพิมพ์ ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ
เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ 
แผนป้ายตางๆ มูลี่ เครื่องคํานวณเลข กระเปา น้ําดื่ม ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  แปรง  ไมกวาด  
ที่โกยขยะ ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เพื่อใชในการซอมแซม  ปรับ
ปรุง  รักษาทรัพย์สินและใชในการปฏิบัติงาน เชน ไมตางๆ  
สี  แปรงทาสี  ปูน  ซีเมนต์  อิฐ  ทอน้ํา และอุปกรณ์ประปา  อาง
ลางมือ ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์  อะไหล  ชิ้นสวนรถยนต์  ยาน
พาหนะ  เครื่องจักรกล  เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  หัว
เทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น  เชน น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  จารบี  แกสหุงตม ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสารเคมีในการกําจัดสัตว์  แมลงนําโรค  เชน  
ทรายอะเบท  ยาพนกําจัดแมลงและยุงลาย  น้ํายากําจัด  
ยุงลาย  สารเคมีอื่นๆ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน หญา  พันธุ์พืช  ปุย  วัสดุ
เพาะชํา  ผาใบ  พลาสติก ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องแตงกายสําหรับลูกจางที่ปฏิบัติงาน
กวาดถนนประจํารถขยะ ประกอบดวยเสื้อแขนยาวหรือแขนสั้น
และกางเกงขายาว ถุงมือยางหรือหนัง ผาปิดปากปิดจมูก 
เสื้อกั๊กสะทอนแสง รองเทายางหุมสนสูงใตเขา (รองเทาบูต) 
เสื้อกันฝน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการใช
คอมพิวเตอร์ เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ราคาตอหนวยหรือตอ
ชุดไมเกิน 20,000 บาท เครื่องอานขอมูล รีมูฟเอเบิ้ลดิสก์ 
ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์ เมาส์ คีย์บอร์ด กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 314,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 234,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ไดแก
บุคคลที่ทําหนาที่ชวยเหลือองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการ
ดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งผานการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยว
กับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมโรคติดตอทั่วไป จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคติดตอ
ทั่วไป เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาจางเหมาบริการ  คายานพาหนะ คาเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
คาป้ายโครงการและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนตองใชในโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 59
ลําดับที่ 11
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โครงการสงเสริมกิจกรรมดานสาธารณสุข จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรม
ดานสาธารณสุข เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาจางเหมาบริการ  คายานพาหนะ คาเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนตองใชในโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 58 
ลําดับที่ 9 

โครงการสงเสริมสุขภาพกายและใจผูสูงอายุและผูพิการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพกาย
และใจผูสูงอายุและผูพิการ เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ คายานพาหนะ 
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ์ คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเปนตองใชในโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 57
  ลําดับที่ 5
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตาม
พระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัติยราชนารี

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาณ
 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัต
 ิยราชนารี เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาจางเหมาบริการ  คายานพาหนะ คาเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนตองใชใน
โครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 8 หนาที่ 8 ลําดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขฯ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุขฯ ใหแกหมูบานในเขตเทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว จํานวน 4 หมู
บานๆ ละ 20,000 บาท 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563  หนาที่ 9 ลําดับที่ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไดแก ฟิวส์ เข็มขัดรัด 
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้าฯลฯ เพื่อใชในการ
ปรับปรุงไฟฟ้าตามถนนและที่สาธารณะ จัดสถานที่งานราชพิธี 
รัฐพิธี เทศกาลวันสําคัญ ฯลฯ (กองชาง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสาธารณะที่ใชเกินสิทธิ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 (กองชาง)
 

งานสวนสาธารณะ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน หญา พันธุ์พืช ปุย 
วัสดุเพาะชํา ผาใบพลาสติก ฯลฯ (กองชาง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,622,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,502,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,402,400 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาขับรถบรรทุกขยะ จํานวน 115,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการขับรถบรรทุกขยะ จํานวน 1 คน 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 104 
ลําดับที่ 10 (กองสาธารณสุขฯ)
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คาจางเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล และจางเหมา
พนักงานทั่วไป

จํานวน 1,267,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยหรือ
สิ่งปฏิกูล จํานวน 10 คน และจางเหมาพนักงานทั่วไป 
จํานวน 1 คน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 104
 ลําดับที่ 10 (กองสาธารณสุขฯ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจางเหมาบริการ  คายานพาหนะ 
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ์ คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นๆ    
ที่จําเปนตองใชในโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 85
ลําดับที่ 8 (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ เชน ถังรองรับขยะ ถุงบรรจุขยะชนิด
สีดํา สีขาวใส และอื่นๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งบลงทุน รวม 120,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 120,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงบอขยะ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
โครงการปรับปรุงบอขยะ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 84
 ลําดับที่ 6 (กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 720,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 720,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 720,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝกอบรมพัฒนาอาชีพเสริม จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมพัฒนา 
อาชีพเสริม เชน คาสมนาคุณวิทยากรคาป้ายโครงการ คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก คาเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์คาวัสดุในการฝกอบรม คาจางเหมาบริการและคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- 2565) หนาที่ 80 
ลําดับที่ 1 
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โครงการฝกอบรมใหความรูดานภาษาเพื่อการทองเที่ยวชุมชน จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการดําเนินโครงการฝกอบรมให
ความรูดานภาษาเพื่อการทองเที่ยวชุมชน เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาของที่ระลึก คาเครื่องเขียนแบบพิมพ์ คายานพาหนะ 
คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นคาจางเหมาบริการและ
คาใชจายอื่นๆที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 81
 ลําดับที่ 3

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนตําบลน้ําเชี่ยว จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชนตําบลน้ําเชี่ยว เชน คาสมนาคุณวิทยากร 
คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาของที่ระลึก คาเครื่องเขียนแบบพิมพ์ คายานพาหนะ 
คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาจางเหมาบริการและ
คาใชจายอื่นๆที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หนาที่ 79 
ลําดับที่ 1
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โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุน
การดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก 
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ์และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 88
 ลําดับที่ 1

โครงการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการดําเนินโครงการเสริมสรางความรู
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาสมนาคุณวิทยากร 
คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาของที่ระลึก คาเครื่องเขียนแบบพิมพ์ คายานพาหนะ 
คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาจางเหมาบริการและ
คาใชจายอื่นๆที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 80 
ลําดับที่ 2

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 885,800 บาท

งบดําเนินงาน รวม 238,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 183,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการทําความสะอาด จํานวน 108,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อตอตานยา
เสพติด

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการจัด
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อตอตานยาเสพติด เชน 
คาถวยรางวัล คาของขวัญ-ของรางวัล คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ คาใชจายในการใชสถานที่ 
คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 77
  ลําดับที่ 12

โครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬาของนักกีฬาตัวแทนเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการ
แขงขันกีฬาของนักกีฬาตัวแทนเทศบาล เชน คาลงทะเบียน 
คาจางเหมาทําอาหารสําหรับนักกีฬา คาอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
คาวัสดุ เครื่องแตงกายนักกีฬา คาวัสดุกีฬาและคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 94
  ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินที่
ชํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ทั้งในสวนที่เปนครุภัณฑ์  เชน  ยาน
พาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องพิมพ์  เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ขยายเสียง ฯลฯ และทรัพย์สิน อื่น ๆ เชน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่
ใชในการปฏิบัติงานตางๆ (รายจายเพื่อการซอมแซมบํารุงรักษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอตไลท์ ฯลฯ เพื่อใชในศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน มีด เตาไฟฟ้า กระติกน้ํา
รอน กระติกน้ําแข็ง แปรง ไมกวาด ผาปูโตะ ถวยชาม ชอน
สอม แกวน้ํา จานรอง ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนวัสดุกอสราง เพื่อใชในการซอมแซม ปรับปรุง รักษา
ทรัพย์สินและใชในการปฏิบัติงาน เชน ไมตางๆ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา อางลางมือ ยางแอสพัสท์ ฯลฯ

วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬา  เชน  ลูกฟุตบอล  
 ลูกตะกรอ  ตาขาย  เปตอง ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 647,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา

แป้นบาสเก็ตบอล จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแป้นบาสเก็ตบอล จํานวน 1 คู มี
คุณลักษณะดังนี้
1. หนาแป้นมาตรฐานการแขงขัน ขนาด 72 นิ้ว
2. หนาแป้นทําจากกระจกนิรภัย
3. แกนหลัก (คอแป้น) เปนเหล็กกลอง
4. มีลอ 4 ลอ สามารถเคลื่อนยายได
5. มีแผนนวมกันกระแทกรอบดาน
กําหนดราคาตามทองตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไมปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 8 พ.ศ.2564 ผ.03 หนาที่ 14 ลําดับที่ 17

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 497,800 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเลน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 497,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงพื้นสนามเด็กเลน โดยการปูหญา
สังเคราะห์ (เปนไปตามแบบแปลนเทศบาล)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่ม
เติม     ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 หนาที่ 7 ลําดับที่ 3
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 467,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงาน 1 ตําบล 3 วัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน 1 ตําบล   
3 วัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ  เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ คาใชจายในการตกแตงสถานที่ 
คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด  คาจัดนิทรรศการ และคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเปน      
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 หนาที่ 13 ลําดับที่ 1
 

โครงการจัดงานประเพณีการแขงขันพายเรือดวยลําไมไผ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
การแขงขันพายเรือดวยลําไมไผ  เชน  คาถวยรางวัล  
คาของขวัญ-ของรางวัล คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่มรับรอง คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
คาใชจายในการจัดสถานที่  คาจางเหมาบริการตางๆ เชน 
คาเชาเครื่องเสียง คาจางเรือลากจูง คาซอมเรือ คาจางผูกผา
ประดับ คาจางประชาสัมพันธ์ คาน้ําดื่ม-น้ําแข็ง คาป้าย
โครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 95
 ลําดับที่ 6
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โครงการจัดงานวันตรุษอีดิ้ลฟิตริ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันตรุษ
อีดิ้ลฟิตริ เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ คาเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
คาป้ายโครงการ คาใชจายในการใชสถานที่ คาใชจายในพิธี
เปิด-ปิด  และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
 พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 98
  ลําดับที่ 14

โครงการจัดงานวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันตรุษ
อีดิ้ลอัฎฮา เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ คาเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
คาป้ายโครงการ  คาใชจายในการใชสถานที่ คาใชจายในพิธี
เปิด-ปิด และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 97
  ลําดับที่ 13

โครงการสงเสริมกิจกรรมการจัดงานวัฒนธรรมประเพณี ประจําป 
2565

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรม
การจัดงานวัฒนธรรมประเพณี ประจําป 2565 เชน คาจางเหมา
จัดรถแหรวมขบวนงานวันตราดรําลึกและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 97
 ลําดับที่ 11
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โครงการสืบสานการแสดงพื้นบานและภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานการแสดง
พื้นบานและภูมิป้ญญาทองถิ่น เชน คาสมนาคุณวิทยากร  
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ 
คาจัดตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ์ที่ใชในการอบรม 
คาแตงกายนักแสดง คายานพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 95
  ลําดับที่ 5

โครงการแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแหเทียนเขาพรรษา
เชน คาเทียนพรรษา ผาอาบน้ําฝน สังฆทาน คาจางเหมาบริการ 
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 96
 ลําดับที่ 10

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับเยาวชน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย
โครงการ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาของที่
ระลึก  คาเครื่องเขียนแบบพิมพ์ คายานพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิง
และหลอลื่น คาจางเหมาบริการและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 หนาที่ 9 ลําดับที่ 1 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ที่ชํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ทั้งในสวนที่เปนครุภัณฑ์ เชน 
ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องขยายเสียง ฯลฯ และทรัพย์สินอื่น ๆ เชน วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงานตาง ๆ (รายจายเพื่อการซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)

งบเงินอุดหนุน รวม 97,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 97,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการจัดงาน"ปใหม-กาชาด จังหวัดตราด" ประจําป 2565 จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน 
"ปใหม-กาชาด จังหวัดตราด" ประจําป 2565 ใหแกเทศบาลเมือง
ตราด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 100
 ลําดับที่ 19

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการการจัดงาน"วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะชาง" 
ประจําป 2565

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน 
"วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะชาง" ประจําป 2565
ใหแกสํานักงานจังหวัดตราด  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 99
 ลําดับที่ 18

โครงการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณี ของอําเภอแหลมงอบประจําป
งบประมาณ 2565

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณี 
ของอําเภอแหลมงอบประจําปงบประมาณ 2565  ใหแกอําเภอ
แหลมงอบ  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 100
 ลําดับที่ 20
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,203,800 บาท

งบบุคลากร รวม 2,469,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,469,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,201,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน สําหรับพนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 20,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาลโดยถือ
ปฏิบัติตามประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ
เทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 
21 กรกฎาคม 2558 และระเบียบหรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น
ระดับตน อัตราเดือนละ 3,500 บาท ถือปฏิบัติตามประกาศ
ก.ท.จ.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 7)  ลงวันที่  4 พฤษภาคม 2559

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 246,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจางและเงินปรับปรุงคาจางสําหรับลูกจาง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 864,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ประเภทพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 8 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง 
ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง
ของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 และเงินตอบแทนพิเศษอื่นๆ
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งบดําเนินงาน รวม 686,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือใน
วันหยุดราชการใหแกผูที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางบริการดําเนินโครงการหรือเพื่อเสริมสรางการปฏิบัติหนาที่
ปกติ

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางบริการดําเนินโครงการหรือเพื่อเสริมการ
ปฏิบัติหนาที่ปกติของเทศบาล (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559)

คาจางบริการออกแบบและควบคุมงานกอสราง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางบริการออกแบบและควบคุมงานกอสราง
โครงการกอสราง ดัดแปลง/ตอเติม รื้อถอน หรือซอมแซม
กอสรางตางๆของเทศบาลและสวนที่เกี่ยวของ (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559)

คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการทั่วไป จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการทั่วไป เชน คาเย็บ
หนังสือ หรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพย์สิน  คาบริการรับใช  คาเบี้ยประกัน  
คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา  คาติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  
คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมการใชสนามบิน
ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล  ลูกจางหรือบุคคลที่เกี่ยวของอันเปน
ภารกิจของกองชาง ที่เขารวม  ประชุม  ฝกอบรม  สัมมนาที่หนวย
งานอื่นจัดขึ้นและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่จําเปน

คาธรรมเนียมสํารวจและออกแบบขยายเขตไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมสํารวจและออกแบบจัดทําแผนผัง
ประมาณการงานขยายเขตระบบไฟฟ้าใหแกการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคจังหวัดตราด

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ที่ชํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพทั้งในสวนที่เปนครุภัณฑ์  เชน  
ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์แบบแปลน
เครื่องคอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอื่นๆ เชน วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน ฯลฯ (รายจายเพื่อการซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ น้ํายา
ลบคําผิด แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์
ที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร
เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ  พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายตางๆ มูลี่ เครื่องคํานวณเลข กระเปา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ อะไหล ชิ้นสวนรถยนต์ 
ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เชน แบตเตอรี่ ยางนอก 
ยางใน หัวเทียน ฯลฯ  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง จารบี แกสหุงตม ฯลฯ
 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายใหแกเจาหนาที่กองชาง
เพื่อสวมใสขณะปฏิบัติงานตามหนาที่ เชน ถุงมือยางหรือหนัง 
ผาปิดปาก - จมูก รองเทายางหุมสนสูงใตเขา (รองเทาบูต) 
เสื้อกันฝน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการใชคอมพิวเตอร์
เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ราคาตอหนวยหรือตอชุด
ไมเกิน 20,000 บาท) เครื่องอานขอมูล รีมูฟเอเบิลดิสก์
ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์ เมาส์ เครื่องอานขอมูล คีย์บอร์ด
กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ เชน มิเตอร์น้ํา-ไฟฟ้า หัวเชื่อมแกส ฯลฯ
งบลงทุน รวม 48,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โตะทํางานเหล็ก จํานวน 8,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาดยาวไมนอย
กวา 1.50 เมตร จํานวน 1 ตัว 
กําหนดราคาตามทองตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไมปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 ผ.03 หนาที่ 11 ลําดับที่ 8
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ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะลอเลื่อน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเทปวัดระยะลอเลื่อน จํานวน 1ชุด
กําหนดราคาตามทองตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไมปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564  ผ.03 หนาที่ 11 ลําดับที่ 5

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผลแบบที่ 1* (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
มีคุณลักษณะและกําหนดราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ที่เพิ่มเติม  ครั้งที่ 8  ผ.03 หนาที่ 11 ลําดับที่ 6

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะและกําหนดราคาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 8  ผ.03 หนาที่ 11 ลําดับที่ 7
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งานก่อสร้าง รวม 1,913,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เพื่อใชในการซอมแซม 
ปรับปรุง รักษาทรัพย์สินและใชในการปฏิบัติงาน เชน 
ไมตางๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา 
อางลางมือ  ยางแอสฟัสท์ ฯลฯ

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม
เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 1,803,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,803,900 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล. สายเขารอยรู บริเวณบานนางอุบล  
ถนอมพงษ์

จํานวน 94,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.สายเขารอยรู ขนาด
กวาง 4.00 เมตร  ยาว 38 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร        
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม
ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 ลําดับที่ 5 หนาที่ 2 

โครงการกอสรางถนน คสล. สายวังกระทะ 2 (คลองน้ําดํา) จํานวน 534,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.สายวังกระทะ 2 (คลองน้ํา
ดํา) ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 221 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 ลําดับที่ 6 หนาที่ 2
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โครงการกอสรางถนน คสล.เขาสระสาธารณประโยชน์ป้าสิน จํานวน 330,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. เขาสระสาธารณประโยชน์ป้า
สิน  ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 137 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม
ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 ลําดับที่ 3 หนาที่ 1

โครงการกอสรางถนน คสล.ทางหลวงทองถิ่นหมายเลข ตร.ถ.90013 
สายหนองชากกลวย-สะพานหิน-เนินขี้ไหล

จํานวน 192,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.ทางหลวง ทองถิ่นหมาย
เลข ตร.ถ.90013 สายหนองชากกลวย-สะพานหิน-เนินขี้
ไหล ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 92 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร                                             
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 ลําดับที่ 4 หนาที่ 2

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 653,900 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 122,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมศูนย์บริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลน้ําเชี่ยว

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมศูนย์บริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลน้ําเชี่ยว เชน 
คาดําเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอปัญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการศูนย์บริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล เชน คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ และ
คาใชจายในการฝกอบรมคณะกรรมการและเกษตรกรในพื้นที่ 
เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และคาใชจายอื่นๆที่
จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 82 
ลําดับที่ 1 (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบเงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการการจัดงาน"วันระกําหวาน ผลไมและของดีเมืองตราด" 
ประจําป 2565

จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน 
"วันระกําหวาน ผลไมและของดีเมืองตราด" ประจําป 2565 
ใหแกสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด  
(สํานักปลัดเทศบาล)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 82
 ลําดับที่ 2

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝกอบรมเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมเด็กและ
เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน 
คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ คาที่พัก คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก คาเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ คายานพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาจาง
เหมาบริการและคาใชจายอื่นๆที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 83
 ลําดับที่ 3 (กองสาธารณสุขฯ)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 1,310,800

คาชําระดอกเบี้ย 209,400

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

206,500

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6,400,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,200,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 18,000

เงินสํารองจาย 500,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

705,000

คาใชจายในการจัด
จราจร

20,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

40,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

5,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 1,310,800

คาชําระดอกเบี้ย 209,400

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

206,500

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6,400,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,200,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 18,000

เงินสํารองจาย 500,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

705,000

คาใชจายในการจัด
จราจร

20,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

40,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

80,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,600

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,800

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

5,932,700 277,800 895,600 667,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

84,400

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000 42,000

คาจางลูกจางประจํา 566,900 443,800

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,500,300 648,000 706,600 458,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

80,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,600

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,800

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

1,201,300 8,974,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

20,200 104,600

เงินประจําตําแหนง 42,000 294,000

คาจางลูกจางประจํา 246,300 1,257,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 864,000 4,177,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

48,000 72,000 36,000 12,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

120,000 10,000 144,000

คาเบี้ยประชุม 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 5,000

คาเชาบาน 234,000 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

28,200 54,800 14,400

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร
ขาวสารกิจการของ
เทศบาล

5,000

คาจางทําวารสาร แผน
พับ ปฏิทิน หรืออื่นๆ

5,000

คาจางในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

96,000 264,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

274,000

คาเบี้ยประชุม 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 45,000

คาเชาบาน 36,000 318,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

97,400

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร
ขาวสารกิจการของ
เทศบาล

5,000

คาจางทําวารสาร แผน
พับ ปฏิทิน หรืออื่นๆ

5,000

คาจางในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางบริการดําเนิน
โครงการหรือเพื่อเสริม
การปฏิบัติหนาที่ปกติ

246,000

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาด

216,000 108,000 108,000

คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ

40,000 70,000 20,000 20,000

คาถายเอกสารและพิมพ์
งาน

99,600

คาธรรมเนียมและคาใช
จายในการดําเนินคดี

10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ  คา
ธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ

80,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางบริการดําเนิน
โครงการหรือเพื่อเสริม
การปฏิบัติหนาที่ปกติ

246,000

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาด

432,000

คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ

150,000

คาถายเอกสารและพิมพ์
งาน

99,600

คาธรรมเนียมและคาใช
จายในการดําเนินคดี

10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ  คา
ธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ

100,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:06:51 หนา : 8/34

151



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผูบริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลน้ํา
เชี่ยว

20,000

โครงการจัดกิจกรรม
บําเพ็ญสาธารณ
ประโยชน์เฉลิมพระ
เกียรติ

2,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาลประจําปี 2565

5,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสถาบันพระมหา
กษัตริย์

40,000

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่เฉลิมพระเกียรติ

10,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติเพื่อเสริม
สรางความสมานฉันท์

10,000

โครงการปรับปรุงการ
จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

5,000

โครงการฝึกอบรม
สําหรับเจาหนาที่ทองถิ่น 
ประจําปี 2565

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผูบริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลน้ํา
เชี่ยว

20,000

โครงการจัดกิจกรรม
บําเพ็ญสาธารณ
ประโยชน์เฉลิมพระ
เกียรติ

2,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาลประจําปี 2565

5,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสถาบันพระมหา
กษัตริย์

40,000

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่เฉลิมพระเกียรติ

10,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติเพื่อเสริม
สรางความสมานฉันท์

10,000

โครงการปรับปรุงการ
จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

5,000

โครงการฝึกอบรม
สําหรับเจาหนาที่ทองถิ่น 
ประจําปี 2565

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการเมือง
การปกครอง

15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพงานกิจการสภา
เทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว

20,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ชําระภาษีและคา
ธรรมเนียม

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 85,000 50,000 30,000 100,000 80,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ คา
ธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ

20,000

โครงการน้ําเชี่ยวพนภัย
หางไกลยาเสพติด

15,000

โครงการฝึกอบรมชวย
เหลือผูประสบเหตุทาง
น้ํา

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลน้ําเชี่ยว (หลัก
สูตรทบทวน)

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการเมือง
การปกครอง

15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพงานกิจการสภา
เทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว

20,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ชําระภาษีและคา
ธรรมเนียม

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 395,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ คา
ธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ

20,000

โครงการน้ําเชี่ยวพนภัย
หางไกลยาเสพติด

15,000

โครงการฝึกอบรมชวย
เหลือผูประสบเหตุทาง
น้ํา

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลน้ําเชี่ยว (หลัก
สูตรทบทวน)

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
เตรียมความพรอมซอม
แผนดับเพลิง

30,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลและในวัน
สําคัญตางๆ

30,000

โครงการรณรงค์สวม
หมวกนิรภัย

5,000

โครงการสรางความรู
ดานการป้องกันอัคคีภัย
แกสถานศึกษาในเขต
เทศบาล

10,000

คาใชจายในการจัดงาน 
เชน การจัดนิทรรศการ 
การประกวด

1,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ/คา
ธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
เตรียมความพรอมซอม
แผนดับเพลิง

30,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลและในวัน
สําคัญตางๆ

30,000

โครงการรณรงค์สวม
หมวกนิรภัย

5,000

โครงการสรางความรู
ดานการป้องกันอัคคีภัย
แกสถานศึกษาในเขต
เทศบาล

10,000

คาใชจายในการจัดงาน 
เชน การจัดนิทรรศการ 
การประกวด

1,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ/คา
ธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียน

10,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:06:51 หนา : 14/34

157



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการและคา
ธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ

10,000

คาใชจายในการพัฒนาผู
ดูแลเด็กเล็ก

6,000

โครงการขาวสารและ
บริการแนะแนวแกผู
ปกครองของเด็กนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,000

โครงการแขงขันกีฬา
ปฐมวัยเกมส์

5,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญตาง ๆ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

5,000

โครงการจัดงานแสดง
ความสามารถของเด็ก
และเยาวชน

10,000

โครงการรณรงค์ทันต
สุขภาพสําหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5,000

โครงการรักษ์ภูมิปัญญา
ทองถิ่น

1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการและคา
ธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ

30,000 40,000

คาใชจายในการพัฒนาผู
ดูแลเด็กเล็ก

6,000

โครงการขาวสารและ
บริการแนะแนวแกผู
ปกครองของเด็กนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,000

โครงการแขงขันกีฬา
ปฐมวัยเกมส์

5,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญตาง ๆ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

5,000

โครงการจัดงานแสดง
ความสามารถของเด็ก
และเยาวชน

10,000

โครงการรณรงค์ทันต
สุขภาพสําหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5,000

โครงการรักษ์ภูมิปัญญา
ทองถิ่น

1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน

5,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถานศึกษา 
คาอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล คาอาหารกลาง
วัน ศูนย์อบรมเด็กกอน
เกณฑ์มัสยิดอัลกุบรอ

230,300

โครงการหนูนอยรักการ
อาน

3,000

โครงการหนูนอยเรียนรู
โลกกวาง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000

โครงการควบคุมโรค
ติดตอทั่วไป

25,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมดานสาธารณสุข

10,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
กายและใจผูสูงอายุและ
ผูพิการ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน

5,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถานศึกษา 
คาอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล คาอาหารกลาง
วัน ศูนย์อบรมเด็กกอน
เกณฑ์มัสยิดอัลกุบรอ

230,300

โครงการหนูนอยรักการ
อาน

3,000

โครงการหนูนอยเรียนรู
โลกกวาง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000

โครงการควบคุมโรค
ติดตอทั่วไป

25,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมดานสาธารณสุข

10,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
กายและใจผูสูงอายุและ
ผูพิการ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาตาม
พระปณิธาณ
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานอง
ยาเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน
วรขัติยราชนารี

25,000

คาจางเหมาขับรถ
บรรทุกขยะ

115,200

คาจางเหมาบริการเก็บ
ขยะมูลฝอยหรือสิ่ง
ปฏิกูล และจางเหมา
พนักงานทั่วไป

1,267,200

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

20,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพเสริม

35,000

โครงการฝึกอบรมให
ความรูดานภาษาเพื่อ
การทองเที่ยวชุมชน

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาตาม
พระปณิธาณ
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานอง
ยาเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน
วรขัติยราชนารี

25,000

คาจางเหมาขับรถ
บรรทุกขยะ

115,200

คาจางเหมาบริการเก็บ
ขยะมูลฝอยหรือสิ่ง
ปฏิกูล และจางเหมา
พนักงานทั่วไป

1,267,200

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

20,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพเสริม

35,000

โครงการฝึกอบรมให
ความรูดานภาษาเพื่อ
การทองเที่ยวชุมชน

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชนตําบลน้ําเชี่ยว

600,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงาน โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

30,000

โครงการเสริมสราง
ความรูเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

โครงการจัดงาน 1 
ตําบล 3 วัฒนธรรม 
เฉลิมพระเกียรติ

140,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีการแขงขัน
พายเรือดวยลําไมไผ

120,000

โครงการจัดงานวันตรุษ
อีดิ้ลฟิตริ

5,000

โครงการจัดงานวันตรุษ
อีดิ้ลอัฎฮา

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชนตําบลน้ําเชี่ยว

600,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงาน โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

30,000

โครงการเสริมสราง
ความรูเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

โครงการจัดงาน 1 
ตําบล 3 วัฒนธรรม 
เฉลิมพระเกียรติ

140,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีการแขงขัน
พายเรือดวยลําไมไผ

120,000

โครงการจัดงานวันตรุษ
อีดิ้ลฟิตริ

5,000

โครงการจัดงานวันตรุษ
อีดิ้ลอัฎฮา

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการจัด
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการเพื่อตอตาน
ยาเสพติด

15,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมการจัดงาน
วัฒนธรรมประเพณี 
ประจําปี 2565

10,000

โครงการสนับสนุนการ
แขงขันกีฬาของนักกีฬา
ตัวแทนเทศบาล

10,000

โครงการสืบสานการ
แสดงพื้นบานและ
ภูมิปัญญาทองถิ่น

25,000

โครงการแหเทียนเขา
พรรษา

15,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับ
เยาวชน

20,000

คาจางบริการดําเนิน
โครงการหรือเพื่อเสริม
สรางการปฏิบัติหนาที่
ปกติ

คาจางบริการออกแบบ
และควบคุมงานกอสราง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการจัด
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการเพื่อตอตาน
ยาเสพติด

15,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมการจัดงาน
วัฒนธรรมประเพณี 
ประจําปี 2565

10,000

โครงการสนับสนุนการ
แขงขันกีฬาของนักกีฬา
ตัวแทนเทศบาล

10,000

โครงการสืบสานการ
แสดงพื้นบานและ
ภูมิปัญญาทองถิ่น

25,000

โครงการแหเทียนเขา
พรรษา

15,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับ
เยาวชน

20,000

คาจางบริการดําเนิน
โครงการหรือเพื่อเสริม
สรางการปฏิบัติหนาที่
ปกติ

180,000 180,000

คาจางบริการออกแบบ
และควบคุมงานกอสราง

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการทั่วไป

คาธรรมเนียมสํารวจ
และออกแบบขยายเขต
ไฟฟ้า

โครงการฝึกอบรมเด็ก
และเยาวชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม

โครงการสงเสริมศูนย์
บริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลน้ําเชี่ยว

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 110,000 15,000 68,000 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 25,000 5,000 10,000 80,000 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 20,000 5,000 428,700 20,000 10,000

วัสดุกอสราง 20,000 10,000 5,000 10,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000 20,000 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 85,000 60,000 120,000

วัสดุการเกษตร 30,000 5,000 30,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 5,000 25,000 10,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:06:51 หนา : 25/34
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการทั่วไป

10,000 10,000

คาธรรมเนียมสํารวจ
และออกแบบขยายเขต
ไฟฟ้า

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมเด็ก
และเยาวชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม

40,000 40,000

โครงการสงเสริมศูนย์
บริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลน้ําเชี่ยว

100,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,000 223,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 130,000

วัสดุงานบานงานครัว 483,700

วัสดุกอสราง 100,000 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 120,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80,000 345,000

วัสดุการเกษตร 85,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 90,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:06:51 หนา : 26/34
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 5,000 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุอื่น 5,000 100,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุสํารวจ

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 350,000 35,000 35,000 10,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 24,000 5,000 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 32,000 2,000 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 25,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

52,000 8,000 12,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ประชุม 25,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1* (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

22,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:06:51 หนา : 27/34
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

55,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000 35,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุอื่น 10,000 115,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุสํารวจ 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 430,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 44,000

คาบริการโทรศัพท์ 39,000

คาบริการไปรษณีย์ 25,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

72,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ประชุม 25,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1* (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

22,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:06:51 หนา : 28/34
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500

ครุภัณฑ์สนาม

เครื่องเลนเสริม
พัฒนาการเด็ก

300,000

ครุภัณฑ์กีฬา

แป้นบาสเก็ตบอล 150,000

โตะทํางานเหล็ก

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะลอเลื่อน

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1* (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

โครงการปรับปรุงบอ
ขยะ

120,000

โครงการปรับปรุงพื้น
สนามเด็กเลน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ

497,800

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:06:51 หนา : 29/34
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500 5,000

ครุภัณฑ์สนาม

เครื่องเลนเสริม
พัฒนาการเด็ก

300,000

ครุภัณฑ์กีฬา

แป้นบาสเก็ตบอล 150,000

โตะทํางานเหล็ก 8,500 8,500

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะลอเลื่อน 15,000 15,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1* (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

22,000 22,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

โครงการปรับปรุงบอ
ขยะ

120,000

โครงการปรับปรุงพื้น
สนามเด็กเลน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ

497,800

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:06:51 หนา : 30/34
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายเขารอยรู 
บริเวณบานนางอุบล  
ถนอมพงษ์

โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายวังกระทะ 2 
(คลองน้ําดํา)

โครงการกอสรางถนน 
คสล.เขาสระสาธารณ
ประโยชน์ป้าสิน

โครงการกอสรางถนน 
คสล.ทางหลวงทองถิ่น
หมายเลข ตร.ถ.90013 
สายหนองชากก
ลวย-สะพานหิน-เนินขี้
ไหล

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

714,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:06:51 หนา : 31/34
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายเขารอยรู 
บริเวณบานนางอุบล  
ถนอมพงษ์

94,000 94,000

โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายวังกระทะ 2 
(คลองน้ําดํา)

534,000 534,000

โครงการกอสรางถนน 
คสล.เขาสระสาธารณ
ประโยชน์ป้าสิน

330,000 330,000

โครงการกอสรางถนน 
คสล.ทางหลวงทองถิ่น
หมายเลข ตร.ถ.90013 
สายหนองชากก
ลวย-สะพานหิน-เนินขี้
ไหล

192,000 192,000

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

653,900 653,900

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

714,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:06:51 หนา : 32/34
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนตาม
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขฯ

80,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

โครงการจัดงาน"ปี
ใหม-กาชาด จังหวัด
ตราด" ประจําปี 2565

22,000

โครงการการจัดงาน"วัน
วีรกรรมทหารเรือไทย
ในยุทธนาวีที่เกาะชาง" 
ประจําปี 2565

50,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 
งานประเพณี ของ
อําเภอแหลมงอบ
ประจําปีงบประมาณ 
2565

25,000

โครงการการจัดงาน"วัน
ระกําหวาน ผลไมและ
ของดีเมืองตราด" 
ประจําปี 2565

รวม 10,703,700 13,298,900 2,119,400 3,834,700 1,958,400 1,732,400 720,000 1,352,800

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:06:51 หนา : 33/34
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนตาม
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขฯ

80,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

โครงการจัดงาน"ปี
ใหม-กาชาด จังหวัด
ตราด" ประจําปี 2565

22,000

โครงการการจัดงาน"วัน
วีรกรรมทหารเรือไทย
ในยุทธนาวีที่เกาะชาง" 
ประจําปี 2565

50,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 
งานประเพณี ของ
อําเภอแหลมงอบ
ประจําปีงบประมาณ 
2565

25,000

โครงการการจัดงาน"วัน
ระกําหวาน ผลไมและ
ของดีเมืองตราด" 
ประจําปี 2565

22,000 22,000

รวม 5,117,700 162,000 41,000,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:06:51 หนา : 34/34
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