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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลหาดทรายรี
อําเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดทรายรี

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลหาดทรายรี จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลหาดทรายรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลหาด
ทรายรี จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 21,531,952.75 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 38,831,622.12 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,350,317.54 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 21 โครงการ รวม 5,081,016.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 11,829,280.36 บาท

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

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 21,190,003.81 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 3,584,874.91 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 361,569.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 87,860.71 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 1,138,502.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,017,197.19 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 0.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 29,802,477.45 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 9,535,999.30 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,027,446.83 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,780,031.32 บาท

งบลงทุน จํานวน 371,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,088,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 42,000.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหาดทรายรี
อําเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 157,340.37 6,180,000.00 6,210,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

274,408.00 238,700.00 342,850.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 111,228.56 86,000.00 104,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

1,108,402.00 950,000.00 1,050,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 64,590.00 23,000.00 23,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 500.00 500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,715,968.93 7,478,200.00 7,730,350.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 13,721,036.80 13,986,500.00 13,683,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13,721,036.80 13,986,500.00 13,683,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 16,251,363.00 15,500,000.00 15,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

16,251,363.00 15,500,000.00 15,500,000.00

รวม 31,688,368.73 36,964,700.00 36,913,850.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหาดทรายรี
อําเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,914,764.52 9,977,647.00 10,149,683.00

งบบุคลากร 12,653,382.59 14,716,213.00 14,813,808.00

งบดําเนินงาน 6,959,173.59 8,353,140.00 8,523,233.00

งบลงทุน 1,857,053.00 3,029,700.00 2,272,326.00

งบเงินอุดหนุน 754,040.00 888,000.00 1,154,800.00

รวมจายจากงบประมาณ 31,138,413.70 36,964,700.00 36,913,850.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลหาดทรายรี

อําเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลหาดทรายรี
อําเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,493,188

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 506,608

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,675,425

แผนงานสาธารณสุข 491,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 156,120

แผนงานเคหะและชุมชน 836,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 230,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 880,640

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,949,386

แผนงานการเกษตร 20,000

แผนงานการพาณิชย์ 2,525,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,149,683

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,913,850



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหาดทรายรี

อําเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,149,683 10,149,683
    งบกลาง 10,149,683 10,149,683

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,042,740 668,280 2,315,540 355,320 10,381,880
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,418,100 668,280 2,315,540 355,320 7,757,240

งบดําเนินงาน 2,344,408 94,600 507,000 36,000 2,982,008
    ค่าตอบแทน 210,000 94,600 256,000 36,000 596,600

    ค่าใช้สอย 721,408 0 130,000 0 851,408

    ค่าวัสดุ 850,000 0 106,000 0 956,000

    ค่าสาธารณูปโภค 563,000 0 15,000 0 578,000

งบลงทุน 70,000 0 59,300 0 129,300
    ค่าครุภัณฑ์ 70,000 0 59,300 0 129,300

รวม 9,457,148 762,880 2,881,840 391,320 13,493,188

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 0 406,608 406,608
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 406,608 406,608

งบดําเนินงาน 20,000 80,000 100,000
    ค่าใช้สอย 20,000 0 20,000

    ค่าตอบแทน 0 50,000 50,000

    ค่าวัสดุ 0 30,000 30,000

รวม 20,000 486,608 506,608

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 0 892,900 892,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 892,900 892,900

งบดําเนินงาน 50,000 913,425 963,425
    ค่าใช้สอย 50,000 417,425 467,425

    ค่าตอบแทน 0 9,000 9,000

    ค่าวัสดุ 0 487,000 487,000

งบลงทุน 0 4,300 4,300
    ค่าครุภัณฑ์ 0 4,300 4,300

งบเงินอุดหนุน 0 814,800 814,800
    เงินอุดหนุน 0 814,800 814,800

รวม 50,000 2,625,425 2,675,425

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 30,000 321,000 351,000
    ค่าวัสดุ 30,000 100,000 130,000

    ค่าตอบแทน 0 144,000 144,000

    ค่าใช้สอย 0 77,000 77,000

งบเงินอุดหนุน 0 140,000 140,000
    เงินอุดหนุน 0 140,000 140,000

รวม 30,000 461,000 491,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 156,120 156,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 156,120 156,120

รวม 156,120 156,120

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 376,800 376,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 376,800 376,800

งบดําเนินงาน 460,000 460,000
    ค่าใช้สอย 400,000 400,000

    ค่าวัสดุ 60,000 60,000

รวม 836,800 836,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000
    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน 200,000 200,000
    เงินอุดหนุน 200,000 200,000

รวม 230,000 230,000

หน้า : 6/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบบุคลากร 0 251,160 0 189,480 440,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 251,160 0 189,480 440,640

งบดําเนินงาน 200,000 0 240,000 0 440,000
    ค่าใช้สอย 200,000 0 240,000 0 440,000

รวม 200,000 251,160 240,000 189,480 880,640

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,158,860 0 2,158,860
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,158,860 0 2,158,860

งบดําเนินงาน 896,800 0 896,800
    ค่าตอบแทน 51,800 0 51,800

    ค่าใช้สอย 415,000 0 415,000

    ค่าวัสดุ 430,000 0 430,000

งบลงทุน 11,726 1,882,000 1,893,726
    ค่าครุภัณฑ์ 11,726 0 11,726

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,882,000 1,882,000

รวม 3,067,386 1,882,000 4,949,386
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    ค่าวัสดุ 20,000 20,000

รวม 20,000 20,000

หน้า : 8/9



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 2,280,000 2,280,000
    ค่าวัสดุ 680,000 680,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,600,000 1,600,000

งบลงทุน 245,000 245,000
    ค่าครุภัณฑ์ 245,000 245,000

รวม 2,525,000 2,525,000

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,493,188

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 506,608

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,675,425

แผนงานสาธารณสุข 491,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 156,120

แผนงานเคหะและชุมชน 836,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 230,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 880,640

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,949,386

แผนงานการเกษตร 20,000

แผนงานการพาณิชย์ 2,525,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,149,683

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,913,850

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 
จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลหาดทรายรี และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการ
จังหวัดชุมพร

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 36,913,850 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 36,913,850 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหาดทรายรี
อําเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลหาดทรายรีปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลหาดทรายรีมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลหาดทรายรี

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหนง นายอําเภอเมืองชุมพร ปฏิบัติราชการแทน   
ผู้วาราชการจังหวัดชุมพร



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหาดทรายรี
อําเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 480,293.09 7,801.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 118,277.85 1,066.75 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 39,366.02 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีป้าย 112,793.00 107,717.00 80,000.00 37.50 % 110,000.00
     อากรรังนกอีแอ่น 75,311.29 1,389.60 6,000,000.00 0.00 % 6,000,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 786,675.23 157,340.37 6,180,000.00 6,210,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 163,570.00 189,910.00 160,000.00 25.00 % 200,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,430.00 5,350.00 2,000.00 200.00 % 6,000.00
     ค่าธรรมเนียมสําหรับสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา 0.00 0.00 0.00 100.00 % 60,750.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 640.00 570.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 20.00 100.00 0.00 % 100.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,500.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 90.00 60,810.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 180.00 100.00 -100.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าปรับการผิดสัญญา 48,276.80 7,408.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 1,220.00 190.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

4,500.00 6,300.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

6,200.00 1,800.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 3,000.00 1,050.00 2,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 400.00 680.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 210.00 140.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 4,760.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 234,296.80 274,408.00 238,700.00 342,850.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 9,000.00 5,984.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00
     ดอกเบี้ย 109,105.67 87,598.70 80,000.00 0.00 % 80,000.00
     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 139.00 17,645.86 0.00 100.00 % 18,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 118,244.67 111,228.56 86,000.00 104,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายได้จากประปา 901,934.00 1,059,502.00 900,000.00 11.11 % 1,000,000.00
     รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ 66,200.00 48,900.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 968,134.00 1,108,402.00 950,000.00 1,050,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 6,600.00 62,300.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 3,555.00 2,290.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 10,155.00 64,590.00 23,000.00 23,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 500.00 500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 500,910.94 530,880.52 450,000.00 0.00 % 450,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,762,166.67 7,211,416.16 7,500,000.00 -4.00 % 7,200,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,860,280.12 1,784,621.13 2,000,000.00 -10.00 % 1,800,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 80,937.78 70,409.31 70,000.00 7.14 % 75,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,612,699.33 3,160,952.86 3,200,000.00 0.00 % 3,200,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 40,974.19 43,236.78 35,000.00 0.00 % 35,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 31,793.53 22,543.64 30,000.00 -26.67 % 22,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

952,488.00 895,211.00 700,000.00 28.57 % 900,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 1,649.00 1,765.40 1,500.00 0.00 % 1,500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,843,899.56 13,721,036.80 13,986,500.00 13,683,500.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 15,574,203.00 16,251,363.00 15,500,000.00 0.00 % 15,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 15,574,203.00 16,251,363.00 15,500,000.00 15,500,000.00
รวมทุกหมวด 32,535,608.26 31,688,368.73 36,964,700.00 36,913,850.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหาดทรายรี

อําเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 36,913,850   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 6,210,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปที่ผ่านมา

ภาษีป้าย จํานวน 110,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปที่ผ่านมา

อากรรังนกอีแอ่น จํานวน 6,000,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 342,850 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปปัจจุบัน

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปปัจจุบัน

ค่าธรรมเนียมสําหรับสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา จํานวน 60,750 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงปปัจจุบัน

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่าก้บประมาณการปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้เท่าก้บประมาณการปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปปัจจุบัน
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ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไว้เท่าก้บประมาณการปที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่าก้บประมาณการปที่ผ่านมา

ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการไว้เท่าก้บประมาณการปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้เท่าก้บประมาณการปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่าก้บประมาณการปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่าก้บประมาณการปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เท่าก้บประมาณการปที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 104,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการไว้เท่าก้บประมาณการปที่ผ่านมา

ดอกเบี้ย จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการไว้เท่าก้บประมาณการปที่ผ่านมา

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จํานวน 18,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,050,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปที่ผ่านมา

รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปที่ผ่านมา
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 23,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,683,500 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 450,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,200,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,800,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 75,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปปัจจุบัน

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,200,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 22,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 900,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปที่ผ่านมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปที่ผ่านมา
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 15,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 15,500,000 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 1,703,000 1,703,000 1,703,000 0 % 1,703,000

คาชําระดอกเบี้ย 528,256.63 413,720.42 310,000 35.48 % 420,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 273,150 238,437 161,969 72.72 % 279,760

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,480 11,316 10,400 15.38 % 12,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 4,646,100 4,826,600 5,035,600 8.09 % 5,443,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,009,600 1,001,600 1,059,000 4.25 % 1,104,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 125,500 129,500 136,000 10.29 % 150,000

เงินสํารองจาย 90,358.5 884 405,694 -38.38 % 250,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 641,943

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหาดทรายรี
อําเภอเมืองชุมพร    จังหวัดชุมพร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)

44,443.1 44,443.1 26,300 -1.98 % 25,780

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
หาดทรายรี

120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

448,520 425,264 643,944 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยพิเศษ 46,770 0 0 0 % 0

รวมงบกลาง 9,047,178.23 8,914,764.52 9,611,907 10,149,683
รวมงบกลาง 9,047,178.23 8,914,764.52 9,611,907 10,149,683
รวมงบกลาง 9,047,178.23 8,914,764.52 9,611,907 10,149,683

รวมแผนงานงบกลาง 9,047,178.23 8,914,764.52 9,611,907 10,149,683
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

695,520 725,760 545,520 27.5 % 695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 180,000 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 180,000 120,000 0 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

198,720 207,360 143,699 38.29 % 198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,374,480 1,434,240 1,203,460 23.84 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,508,720 2,727,360 2,132,679 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,368,184.19 1,106,830 2,483,230 -40.23 % 1,484,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

71,580.64 7,000 0 100 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 113,580.64 49,000 73,500 105.71 % 151,200

คาจางลูกจางประจํา 242,640 255,840 496,320 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 3,834,069.68 3,831,715.15 4,000,261 -37.15 % 2,514,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 332,447.74 296,722.8 288,145 -35.93 % 184,620

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,962,502.89 5,547,107.95 7,341,456 4,418,100
รวมงบบุคลากร 8,471,222.89 8,274,467.95 9,474,135 7,042,740

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 250,000 -60 % 100,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 1,000 0 % 1,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 0 % 3,000

คาเชาบาน 84,000 104,000 150,000 -36 % 96,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 64,400 42,400 42,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 148,400 146,400 446,800 210,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 6,000 0 % 6,000

คาจางเหมาบริการ 56,367 21,450 70,000 0 % 70,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 7,375 3,250 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาของขวัญ ของรางวัล พวงมาลัย พวง
มาลา ชอดอกไม ในการจัดกิจกรรมตางๆ

3,000 0 5,000 100 % 10,000

คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 0 0 5,000 0 % 5,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 3,540 10,146 9,600 941.67 % 100,000

คาใชจายในการเลือกตั้ง 0 0 186,637 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 394,325.69 495,822.97 470,000 -2.04 % 460,408

รวมค่าใช้สอย 464,607.69 530,668.97 772,237 721,408
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 58,852 77,431 105,000 0 % 105,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,878 3,800 15,000 0 % 15,000

วัสดุงานบานงานครัว 81,315 41,950 54,000 -7.41 % 50,000

วัสดุกอสราง 5,968 11,817 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 44,266 175,732 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 360,117.1 316,849.08 430,000 0 % 430,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 7,840 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,070 99,880 110,000 9.09 % 120,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 624,306.1 727,459.08 844,000 850,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 2,011,565.27 518,428.12 440,000 0 % 440,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 8,736.55 34,449.61 30,000 0 % 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 7,392.16 6,268.61 15,000 0 % 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 1,000 0 % 1,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 73,444.8 73,382.67 77,000 0 % 77,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,101,138.78 632,529.01 563,000 563,000
รวมงบดําเนินงาน 3,338,452.57 2,037,057.06 2,626,037 2,344,408

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา 0 3,990 0 0 % 0

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน 0 0 8,340 -100 % 0

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 3,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 141,800 -100 % 0

จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ 128,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 
4 ฟุต

6,580 0 0 0 % 0

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 0 0 4,590 -100 % 0

จัดซื้อตูเอกสาร 0 0 5,290 -100 % 0

จัดซื้อโตะทํางาน 0 0 6,870 -100 % 0

จัดซื้อโตะหมู 0 0 2,200 -100 % 0

โทรศัพท์ตั้งโตะ 0 2,980 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 11/1/2565  14:05 หนา : 6/45



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

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อชุดเครื่องเสียง 0 0 67,000 -100 % 0

จัดซื้อลําโพงฮอร์น 0 0 5,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ติดตั้งระบบกลองวงจรปิดชนิดเครือขาย 0 0 480,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา 0 0 0 100 % 19,000

จัดซื้อเครื่องตัดหญา 0 0 28,500 -100 % 0

จัดซื้อชุดอัดฉีดสําหรับลางรถ 0 0 22,960 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

อุปกรณ์ติดตามตําแหนงดวย GPS พรอม
เครื่องอานใบขับขี่แถบแมเหล็ก สําหรับติด
ตั้งในรถบรรทุก

0 7,383 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 23,000 23,000 100 % 46,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 4,300 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 
หนา/นาที)

0 0 2,600 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 7,500 -33.33 % 5,000

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

1,400 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 140,380 59,353 830,550 70,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อาคารที่ 
1 เทศบาลตําบลหาดทรายรี อําเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร

0 0 530,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อาคารที่ 
2 เทศบาลตําบลหาดทรายรี อําเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร

0 0 450,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 980,000 0
รวมงบลงทุน 140,380 59,353 1,810,550 70,000

รวมงานบริหารทั่วไป 11,950,055.46 10,370,878.01 13,910,722 9,457,148
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 385,980

คาจางลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 282,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 668,280
รวมงบบุคลากร 0 0 0 668,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 34,600

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 94,600
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 94,600

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 762,880
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,185,900 1,254,000 0 100 % 1,704,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 2,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 100 % 42,000

คาจางลูกจางประจํา 205,380 216,420 0 100 % 238,560

คาตอบแทนพนักงานจาง 270,360 281,400 0 100 % 304,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 30,300 24,060 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,733,940 1,817,880 0 2,315,540
รวมงบบุคลากร 1,733,940 1,817,880 0 2,315,540

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

78,800 61,200 0 100 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 0 % 3,000

คาเชาบาน 96,983 116,000 120,000 0 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 33,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 17,800 33,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 180,783 195,000 156,000 256,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

คาจางเหมาบริการ 224.7 0 20,000 0 % 20,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 41,165 29,437 8,460 491.02 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 เทศบาลตําบลหาด
ทรายรี

0 0 500,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 14,990 7,860 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 56,379.7 37,297 558,460 130,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 28,501 31,392 35,000 0 % 35,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,700 4,700 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,194 42,950 45,000 22.22 % 55,000

วันที่พิมพ์ : 11/1/2565  14:05 หนา : 11/45



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

วัสดุอื่น 0 0 3,000 0 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 63,395 79,042 96,000 106,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 2,319 7,612 10,000 50 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,319 7,612 10,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 302,876.7 318,951 820,460 507,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 23,000 0 % 23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 30,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับประมวล
ผล

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 4,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 4,300 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2

0 15,000 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 5,000 2,500 0 % 2,500

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โนตบุก

0 3,800 3,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 53,800 33,600 59,300
รวมงบลงทุน 0 53,800 33,600 59,300

รวมงานบริหารงานคลัง 2,036,816.7 2,190,631 854,060 2,881,840
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 36,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 36,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 391,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 13,986,872.16 12,561,509.01 14,764,782 13,493,188

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาลปีใหม

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต์

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 20,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 382,608

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 406,608
รวมงบบุคลากร 0 0 0 406,608

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

33,600 16,800 35,000 42.86 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 33,600 16,800 35,000 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาลปีใหม

1,000 600 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต์

1,350 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลหาดทรายรี

0 95,172.3 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,350 95,772.3 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 7,894 25,000 0 % 25,000

วัสดุอื่น 0 127,700 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 135,594 35,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 35,950 248,166.3 70,000 80,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 35,950 248,166.3 70,000 486,608
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 35,950 248,166.3 90,000 506,608

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 514,860 423,774.64 530,060 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 288,000 299,640 311,760 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 30,840 19,200 16,676 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 833,700 742,614.64 858,496 0
รวมงบบุคลากร 833,700 742,614.64 858,496 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

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

รวมค่าตอบแทน 0 9,600 9,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 9,600 9,000 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 833,700 752,214.64 867,496 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 557,900

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 324,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 10,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 892,900
รวมงบบุคลากร 0 0 0 892,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 9,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 9,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 417,425
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

293,660 358,480 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา ศพด.ทต.หาดทราายรี

0 0 393,520 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 293,660 358,480 393,520 417,425
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 487,000

คาอาหารเสริม (นม) 438,068.56 463,715.38 466,435 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 438,068.56 463,715.38 466,435 487,000
รวมงบดําเนินงาน 731,728.56 822,195.38 859,955 913,425

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 4,300
รวมงบลงทุน 0 0 0 4,300
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
อนุบาลและเด็ก ป1.-ป6 โรงเรียนบานทุง
มะขาม

0 0 336,000 13.75 % 382,200

อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
อนุบาลและเด็ก ป1.-ป6 โรงเรียนบานหาด
ทรายรี

0 0 412,000 5 % 432,600

อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
อนุบาลและเด็กป.1-ป.6 โรงเรียนบานทุง
มะขาม

386,000 345,120 0 0 % 0

อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
อนุบาลและเด็กป.1-ป.6 โรงเรียนบานหาด
ทรายรี

496,040 408,920 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 882,040 754,040 748,000 814,800
รวมงบเงินอุดหนุน 882,040 754,040 748,000 814,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,613,768.56 1,576,235.38 1,607,955 2,625,425
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งานระดับมัธยมศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนัก
เรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบานทุงมะขาม

94,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 94,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 94,000 0 0 0

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 94,000 0 0 0
รวมแผนงานการศึกษา 2,541,468.56 2,328,450.02 2,475,451 2,675,425

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย 444,292.5 0 0 0 % 0

คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์

3,318 0 7,500 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดตออื่นที่
มาตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการป้องกันโรคพิสุนัขบา 0 0 35,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมการแพรระบาด
ของโรคไขเลือดออก

0 0 103 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 447,610.5 0 47,603 0
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,000 30,480 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 3,000 30,480 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 450,610.5 30,480 77,603 30,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

0 0 140,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 140,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 140,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 450,610.5 30,480 217,603 30,000
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 144,000 0 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 144,000 144,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์ 0 0 0 100 % 7,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบา 0 0 0 100 % 50,000

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบา 0 24,170 0 0 % 0

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบาและโรคภัย
ตางๆจากสุนัขและแมว

34,380 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมการแพรระบาด
ของโรคไขเลือดออก

0 0 0 100 % 15,000

โครงป้องกันและควบคุมโรคติดตออื่นที่มา
ตามการเปลี่ยงแปลงของสภาพแวดลอม

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 34,380 24,170 0 77,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 34,380 24,170 144,000 321,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

0 0 0 100 % 140,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

140,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 140,000 0 0 140,000
รวมงบเงินอุดหนุน 140,000 0 0 140,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 174,380 24,170 144,000 461,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 624,990.5 54,650 361,603 491,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 132,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 156,120
รวมงบบุคลากร 0 0 0 156,120

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 156,120
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 156,120

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,101,900 1,157,280 1,178,376 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 1,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 665,070.97 532,680 517,775 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 83,460 77,460 77,460 -100 % 0
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เงินอื่น ๆ 9,000 9,000 9,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,901,430.97 1,818,420 1,825,612 0
รวมงบบุคลากร 1,901,430.97 1,818,420 1,825,611.75 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 1,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 -100 % 0

คาเชาบาน 0 0 1,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,400 2,300 4,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 4,400 2,300 9,800 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -100 % 0

คาจางเหมาบริการ 43,000 43,857.57 85,800 -100 % 0

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 5,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 13,727 2,200 5,000 -100 % 0

คาใชจายในการตรวจสอบรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์

0 0 5,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 173,526.17 503,310.49 250,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 230,253.17 549,368.06 355,800 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,498 13,062 15,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 118,140 133,590 190,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 70,187 21,004.3 50,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 4,000 2,200 50,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 94,055.34 61,659.4 120,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,090 19,310 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 327,970.34 250,825.7 450,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 5,000 0
รวมงบดําเนินงาน 562,623.51 802,493.76 820,600 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 15,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 15,000 20,000 0
รวมงบลงทุน 0 15,000 20,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,464,054.48 2,635,913.76 2,666,211.75 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยคงโกมินทร์  หมูที่ 7 ตําบลหาดทรายรี

0 0 117,700 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางเขาสระเก็บน้ําหวยนายพล ชวงที่ 1 
หมูที่ 7

0 660,000 0 0 % 0
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายราษฎร์บํารุงซอย 4 ชวงที่ 1 หมูที่ 4 
ตําบลหาดทรายรี

0 0 435,800 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเกษตรรุงเรือง หมูที่ 4

0 346,900 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบานตาหมึก หมูที่ 2

0 278,600 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยราษฎร์บํารุงซอย 1 หมูที่ 4

0 230,900 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายผาแดงซอย 6 (ประปาตัวกลาง) หมูที่ 1 
ตําบลหาดทรายรี

0 0 247,200 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหาดทรายรี ซอย 3 หมูที่ 7 ตําบลหาด
ทรายรี

0 0 556,600 -100 % 0

โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชนิดชองทางเดียว ถนนทุง
มะขามนอยซอย 2 หมูที่ 3 ตําบลหาดทราย
รี อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

132,500 0 0 0 % 0
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอ
สราง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

179,589 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 312,089 1,516,400 1,357,300 0
รวมงบลงทุน 312,089 1,516,400 1,357,300 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาปากน้ํา
ชุมพร เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสองสวาง
สาธารณะ บริเวณริมเสนทางหลวงชนบท 
หมายเลข 4017 ตอนปากซอยทา
กระดาน-หัวสะพานทาจระเข หมูที่ 5 ตําบล
หาดทรายรี อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

79,990.28 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 79,990.28 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 79,990.28 0 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 392,079.28 1,516,400 1,357,300 0
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 328,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 376,800
รวมงบบุคลากร 0 0 0 376,800

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 419,179 -4.58 % 400,000

คาจางเหมาบริการ 0 0 110,000 -100 % 0

คาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอย 0 473,970 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 473,970 529,179 400,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 135,000 -66.67 % 45,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 14,970 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 14,970 150,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 488,940 679,179.25 460,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เปลี่ยนตัวถังของรถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 80-9168 ชุมพร

0 0 800,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 800,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 800,000 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 488,940 1,479,179.25 836,800
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,856,133.76 4,641,253.76 5,502,691 836,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดประชุมประชาคมตําบล 2,500 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดประชุมประชาคมหมูบาน 2,474 0 5,000 0 % 5,000

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมกลุมอาชีพ 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 0 0 5,000 -100 % 0
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โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะที่ตนทาง

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอบรมใหความรูตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอบรมใหความรูในระบอบ
ประชาธิปไตย

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 4,974 0 55,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 4,974 0 55,000 30,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

คณะกรรมการชุมชน หมูที่ 5 บานทาจระเข 0 0 0 100 % 200,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน อพป.หมูที่ 5 
บานทาจระเข  ตําบลหาดทรายรี อําเภอ
เมือง จังหวัดชุมพร

0 0 200,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 200,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 200,000 200,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 4,974 0 255,000 230,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4,974 0 255,000 230,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเขารวมการแขงขันกีฬา 0 0 30,000 -100 % 0

จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว

0 0 0 100 % 50,000

จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจาฯพระบรมราชินี

0 0 0 100 % 50,000

จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแมแหงชาติ

0 0 0 100 % 50,000
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จัดงานวันคลายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วัน
ชาติ และวันพอแหงชาติ

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 30,000 200,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

0 0 30,000 200,000

งานกีฬาและนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 251,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 251,160
รวมงบบุคลากร 0 0 0 251,160
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งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 10,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 10,000 251,160
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 2,000 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรม
หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

0 68,875 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผูสูง
อายุ

21,835 0 0 0 % 0

โครงการจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน
คลายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอกพระเจา
บรมวงศ์เธอพระองค์เจาอาภากรเกียติวงศ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

7,750 0 0 0 % 0

จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 0 0 5,000 -100 % 0
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จัดงานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์

0 0 75,000 33.33 % 100,000

จัดงานวันสงกรานต์และวันผูสูงอายุ 0 0 8,100 1,134.57 % 100,000

จัดงานวันอาภากรเนื่องในวันคลายวันสิ้น
ประชนม์ของพลเรือเอกพระเจาบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจาอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 29,585 70,875 98,100 240,000
รวมงบดําเนินงาน 29,585 70,875 98,100 240,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 29,585 70,875 98,100 240,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 189,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 189,480
รวมงบบุคลากร 0 0 0 189,480

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 0 189,480
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 29,585 70,875 138,100 880,640
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 1,273,260

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 2,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 745,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 87,600

เงินอื่น ๆ 0 0 0 100 % 9,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,158,860
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,158,860

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 2,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 3,000

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 42,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 51,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 0 0 0 100 % 100,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาใชจายในการตรวจสอบรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์

0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 415,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 70,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 120,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 430,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 896,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน 0 0 0 100 % 7,126

จัดซื้อตูจัดเก็บเอกสาร 0 0 0 100 % 4,600

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ซอมแซมรถแบคโฮ หมายเลขทะเบียน ตค 
289 ชุมพร

0 0 262,366 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 262,366 11,726
รวมงบลงทุน 0 0 262,366 11,726

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 262,366 3,067,386
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งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยประปาทุงมะขามนอย หมูที่ 3 ตําบล
หาดทรายรี อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร

0 0 0 100 % 285,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยผูใหญคิด ขวงที่ 2 บานผาแดง หมูที่ 1 
ตําบลหาดทรายรี อําเภเมือง จังหวัดชุมพร

0 0 0 100 % 676,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายดอนยาง ซอย 3 หมูที่ 2 ตําบลหาด
ทรายรี อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร

0 0 0 100 % 911,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 1,882,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 1,882,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 1,882,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 262,366 4,949,386
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 550 9,210 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 550 9,210 10,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 550 9,210 10,000 20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 550 9,210 10,000 20,000
รวมแผนงานการเกษตร 550 9,210 10,000 20,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 184,404 249,408 250,000 0 % 250,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 533,000 376,300 330,000 0 % 330,000

วัสดุอื่น 72,000 48,000 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 789,404 673,708 680,000 680,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 0 1,423,327.09 1,600,000 0 % 1,600,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 1,423,327.09 1,600,000 1,600,000
รวมงบดําเนินงาน 789,404 2,097,035.09 2,280,000 2,280,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า

0 50,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ชนิดหอยโขงไฟฟ้า 0 0 0 100 % 245,000

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุมน้ํา(ซัมเมอร์ส) 325,000 162,500 225,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 325,000 212,500 225,000 245,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางอาคารพรอมติดตั้งชุด
เครื่องสูบน้ําปรับปรุงแรงดันน้ําอัตโนมัติ
แบบบูสเตอร์ปัม บานผาแดง หมูที่ 1 ตําบล
หาดทรายรี อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

0 0 220,400 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการขุดเจาะบอบาดาล ตามผลการ
สํารวจธรณีฟิสิกส์ หมูที่ 4 ตําบลหาดทรายรี

0 0 307,900 -100 % 0

โครงการปรับปรุงทอเมนจายน้ําประปาหมู
บานแบบบาดาล สายโพงพาง หมูที่ 5 
ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร

493,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบจายน้ําประปาหอถัง
สูง ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร ซอยหวยน้ํา 
หมูที่ 6 ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร

336,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบผลิตจายน้ําประปา
หมูบานแบบบาดาล เขาทึงทัง  หมูที่ 4 
ตําบลหาดทรายรี

0 0 142,400 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบผลิตจายน้ําประปา
หมูบานแบบบาดาล สายสุขเสมอ ซอย 1 
หมูที่ 7 ตําบลหาดทรายรี

0 0 142,400 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ําผิวดิน
ประปาหมูบาน รูปแบบประปานครหลวง 
หมูที่ 7 ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร

0 0 73,900 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ําผิวดิน
ประปาหมูบานแบบผิวดินขนาดใหญมาก 
บานทาจระเข หมูที่ 5 ตําบลหาดทรายรี 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

0 0 100,800 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 829,000 0 987,800 0
รวมงบลงทุน 1,154,000 212,500 1,212,800 245,000

รวมงานกิจการประปา 1,943,404 2,309,535.09 3,492,800 2,525,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,943,404 2,309,535.09 3,492,800 2,525,000

รวมทุกแผนงาน 31,071,106.21 31,138,413.7 36,964,700 36,913,850
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหาดทรายรี

อําเภอเมืองชุมพร   จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,913,850 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,149,683 บาท
งบกลาง รวม 10,149,683 บาท

งบกลาง รวม 10,149,683 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 1,703,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินตน ตามสัญญาเงินกูสินเชื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เลขที่สัญญา 80000126703 ลงวันที่ 1
 ธันวาคม 2553 และบันทึกแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ตอทายสัญญากู
เงินของผูกู รายเทศบาลตําบลหาดทรายรี ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติม

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ย ตามสัญญาเงินกูสินเชื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เลขที่สัญญา 80000126703 ลงวันที่ 1
 ธันวาคม 2553 และบันทึกแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ตอทายสัญญากู
เงินของผูกู รายเทศบาลตําบลหาดทรายรี ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติม
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 279,760 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับพนักงานจางของ
เทศบาล พนักงานจางตามโครงการถายโอนภารกิจดานการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในอัตรารอยละ 5 ของคาตอบแทนราย
เดือน
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเปนรายปี ในอัตรารอย
ละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี 
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,443,200 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสรางหลักประกันราย
ไดใหแกผูสูงอายุ(เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) ตามหลักเกณฑที่กําหนด

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,104,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผู
พิการหรือทุพพลภาพ(เบี้ยยังชีพคนพิการ)ตามหลักเกณฑที่
กําหนด

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส อัตราตามระเบียบกําหนด
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เงินสํารองจาย จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนเปนสวนรวมได เชน การป้องกันและแกไขปัญหา
อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน เปนตน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พงศ.2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0533 ลงวันที่ 27
 มกราคม 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2343ลงวันที่ 22
 เมษายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว1375ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 25,780 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย(ส.ท.ท
.) ตามขอบังคับของสมาคมฯ ไมนอยกวารอยละ 1/6 ของรายรับ
จริง ณ ปีที่ผานมาแลว (ไมรวมเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และ
เงินอุดหนุนทุกประเภท) รับจริง
ปี 2563 จํานวน 13,721,036.80 บาท คูณดวย 0.00167
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 641,943 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
-พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2500 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
-กฏกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําปี สมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ทองถิ่น พ.ศ.2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว6038 ลง
วันที่ 7 ตุลาคม 2563
-หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31 ลงวัน
ที่ 21 ตุลาคม 2563

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหาดทรายรี จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหาดทราย
รี โดยสมทบไมนอยกวารอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขที่ได
รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แกไข
เพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2561
-หนังสือกระทรวงมหาไทย ดวนที่สุด ที่ มท 081.4/ว 2502 ลงวัน
ที่ 20 สิงหาคม 2553
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,457,148 บาท

งบบุคลากร รวม 7,042,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี แยกเปน
1.เงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 27,600
 บาท จํานวน 12 เดือน
2.เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี   ในอัตราเดือนละ 15,180
 บาท  จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี แยกเปน 
1.คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน
2.คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 คน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี แยกเปน
1.คาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,000
 บาท จํานวน 12 เดือน
2.คาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 3,000
 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 คน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี และ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี แยกเปน
1.คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน
2.คาตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 6,900 บาท  จํานวน 12 เดือน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา และ
สมาชิกสภา  แยกเปน
1.คาตอบแทนประธานสภา ในอัตราเดือนละ 15,180
 บาท จํานวน 12 เดือน
2.คาตอบแทนรองประธานสภา ในอัตราเดือนละ 12,420
 บาท จํานวน 12 เดือน
3.คาตอบแทนสมาชิกสภา ในอัตราเดือนละ 9,660
 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน10 อัตรา
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,418,100 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,484,160 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานเทศบาล ตําแหนง ปลัดเทศบาล  หัวหนาสํานักปลัด นัก
จัดการงานทั่วไป และนิติกร ตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566)
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6)
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล ตามประกาศ ก.จ
.  ก.ท.  และก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงิน คาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.3/ว28 ลง
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับเงินเดือน
คาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)
-หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว1372
 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เรื่อง ประกาศ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ การให
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 151,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัด  
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น(ฉบับที่ 6)) ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
-ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
-ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,514,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  ตามภารกิจ จํานวน 8
 อัตรา ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  1 อัตรา  พนักงานขับรถยนต 4
 อัตรา ยาม 1 อัตรา ผูชวยนักประชาสัมพันธ 1 อัตรา คนงานทั่ว
ไป 1 อัตรา  พนักงานจางทั่วไป จํานวน 11 อัตรา ยาม 1
 อัตรา คนสวน 2 อัตรา คนงานทั่วไป 8 อัตรา  ตามแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)
-ประกาศกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจาง(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2547
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.3/ว36
 ฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 184,620 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป  ตามแผนอัตรากําลังสามปี (ประจําปีงบประมาณ 2564
-2566) 
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่มท 0809.3/1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยววกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 2,344,408 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาสมนาคุณกรรมการสอบคัด
เลือกฯ   คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฯลฯ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สํานักปลัด)
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการที่สภาเทศบาลแตง
ตั้งขึ้น ไดรับคาเบี้ยประชุมรายครั้งเฉพาะที่มาประชุม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฎิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 (สํานักปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล  ผูมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ
.2562 (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา และผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตร  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 721,408 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร เชนคาจางเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน สิ่งพิมพตางๆ รถ
โฆษณาประชาสัมพันธ คาจางทําวารสารสิ่งพิมพ แผนพับ ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สํานักปลัด)

คาจางเหมาบริการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ในกิจกรรมที่เทศบาลไม
สามารถดําเนินการได เชนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ คาจางเหมาแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
(สํานักปลัด)

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียมศาล คา
ธรรมเนียมที่ดิน ฯลฯ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น) คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ คา
ใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใชจายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาของขวัญ ของรางวัล พวงมาลัย พวงมาลา ชอดอกไม ในการจัด
กิจกรรมตางๆ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาของขวัญ ของรางวัล พวงมาลัย พวงมาลา ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม ฯลฯ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.4/ว96 ลงวันที่ 16
 กันยายน 2563 (สํานักปลัด)

คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  (สํานักปลัด)
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของ พนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เชน  คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557  (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 460,408 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สํานักปลัด) 
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ค่าวัสดุ รวม 850,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคงทน เชนไมโครโฟน ขา
ตั้งไมโครโฟน หวแรงไฟฟ้า  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เชนฟิวส เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
 วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชนดอกลําโพง ฮอร
ลําโพง แผงวงจร ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  ประเภทวัสดุคง
ทน หมอ กระติกน้ํารอน ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ไมกวาด   น้ํายาลาง
จาน น้ํายาถูพื้น ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคง
ทน เชน คอน จอบ เทปวัดระยะ ตลับเมตร ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เชน ทราย หิน อิฐ ปูนซีเมนต ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ  ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ
 ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน หัวเทียน ยางนอก  ยางใน ฯลฯ วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต(อะไหล) เบรก ครัช  หมอน้ํา แบตเตอรี่ ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 430,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน น้ํามันเบนซิน  น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน ขาตั้งกลอง เลนสซูม ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอ
ลาก ฯลฯ  วัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทคงทน เชน แผนหรือ
จานบันทึกขอมูล ฯลฯ
ประเภทสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพคอมพิวเตอร กระดาษตอ
เนื่อง   ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น วัสดุคงทน เชนตะแกรงกันสวะ หัววาลว
เปิด-ปิดแก๊ส หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชนอุปกรณบังคับ
สัตว ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 563,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 440,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับเทศบาลตําบลหาดทรายรี และสถาน
ที่ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหาดทรายรี หรือคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ของเทศบาลตําบลหาด
ทรายรี และสถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
หาดทรายรี รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คา
บริการ คาภาษี
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท สําหรับเทศบาลตําบลหาดทรายรี
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
เชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริหารการ
เงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 77,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม อินเตอรเน็ต รวม
ทั้งคาบริการเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง คาบริการตอ
สัญญาเว็บไซต
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 2
 เครื่อง คุณลักษณะดังนี้
-เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
-เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา
-ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
-พรอมใบมีด
เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 6 แกนเสมือน (6 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมนอย
กวา 3.6 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา

วันที่พิมพ : 11/1/2565  14:06:47 หนา : 20/74



แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 8 MB
 - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
      1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจร
หลักที่มีความสามารถในการใช หนวยความจําแยกจากหนวย
ความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB 
     2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร 
(สํานักปลัด)

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดหาเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร 
(สํานักปลัด)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 762,880 บาท
งบบุคลากร รวม 668,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 668,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 385,980 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ตําแหนงนัก
วิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
-แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6)
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542  
(สํานักปลัด)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 282,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจางและปรับปรุงคาจางประจําปีลูกจาง
ประจํา  ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
-แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)  
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ชุมพร เรื่อง กําหนดอัตราคาจางและการใหลูกจางของเทศบาลได
รับคาจาง(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 94,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 94,600 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานงานเทศบาลผูมีสิทธิไดรับ
เงินคาเชาบาน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562)
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 34,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจํา ผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
(สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,881,840 บาท
งบบุคลากร รวม 2,315,540 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,315,540 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,704,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานเทศบาล ผูอํานวยการกองคลัง นักวิชาการจัดเก็บราย
ได เจาพนักงานจัดเก็บรายได เจาพนักงานการเงินและบัญชี  และ
เจาพนักงานพัสดุ
-แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6)
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล ตามประกาศ ก.จ
.  ก.ท.  และก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงิน คาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
-หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว1372
 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เรื่อง ประกาศ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ การให
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวน
ราชการ (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริาหรงานบุคคลของ
เทศบาล(แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น(ฉบับที่ 6)) ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559
-พระราชบัญญัติระเบียบบริาหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
-ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กําหนัดหลักเกณฑการให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
-ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 (กองคลัง)
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 238,560 บาท

เพื่อจายเปนคาจางและปรับปรุงคาจางประจําปีลูกจาง
ประจํา  ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี
-แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)  
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ชุมพร เรื่อง กําหนดอัตราคาจางและการใหลูกจางของเทศบาลได
รับคาจาง(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 304,680 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  ตามภารกิจ จํานวน 2
 อัตรา ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 1 อัตรา  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บ
รายได 1 อัตรา
-แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)
-ประกาศกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจาง(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2547
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.3/ว36
 ฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจ
-แผนอัตรากําลังสามปี (ประจําปีงบประมาณ 2564-2566) 
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่มท 0809.3/1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยววกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 507,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 256,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเชนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักเกณฑที่กําหนด ฯลฯ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 008.2
/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
(กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฎิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 (กองคลัง)

คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล  ผูมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ
.2562 (กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา และผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตร  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร เชนคาจางเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน สิ่งพิมพตางๆ รถ
โฆษณาประชาสัมพันธ คาจางทําวารสารสิ่งพิมพ แผนพับ ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (กองคลัง)

คาจางเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ในกิจกรรมที่เทศบาลไม
สามารถดําเนินการได เชนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ คาจางเหมาแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาติด
ตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
(กองคลัง)
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คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียมศาล คา
ธรรมเนียมที่ดิน ฯลฯ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของ พนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เชน  คา
เชาที่พัก คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (กองคลัง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
  (กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (กองคลัง) 
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ค่าวัสดุ รวม 106,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน น้ํามันเบนซิน  น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน เชน ขาตั้งกลอง เลนสซูม ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ฯลฯ
  วัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทคงทน เชน แผนหรือ
จานบันทึกขอมูล ฯลฯ
ประเภทสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพคอมพิวเตอร กระดาษตอ
เนื่อง   ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)

วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
เชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริหารการ
เงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 59,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 6 แกนเสมือน (6 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมนอย
กวา 3.6 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 8 MB
 - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
      1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจร
หลักที่มีความสามารถในการใช หนวยความจําแยกจากหนวย
ความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB 
     2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
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– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร 
(กองคลัง)

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

วันที่พิมพ : 11/1/2565  14:06:47 หนา : 32/74



เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก จํานวน 1
 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก ( 4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมนอย
กวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 8 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา250 GB จํานวน 1 หนวย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก(External) จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร  (กองคลัง)
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer ,Copier ,Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
-เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x600
 หรือ 6,000x1,200 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
-สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย WiFi (IEEE 802.11b, g ,n) 
ได
-มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา 100 แผน
-สามารถใชไดกับ A4 , Letter, Legal และ Custom
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร 
(กองคลัง)
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาทึ
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
-สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร
(กองคลัง)

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร 
(กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 391,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ตําแหนง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ/ปฏิบัติการ ตามแผน
อัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) 
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6)
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 36,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิเบิกคาเชา
บาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ
.2562
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปี
ใหม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ตามโครงการจัดกิจกรรมรณรงค
ป้องกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปีใหม เชนคาป้าย  คา
อุปกรณในการจัดตั้งจุด ฯลฯ 
-ตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดทรายรี (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 22 ลําดับที่ 1
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัด)

โครงการจัดกิจกรรมรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
สงกรานต

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ตามโครงการจัดกิจกรรมรณรงค
ป้องกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต เชนคาป้าย  คา
อุปกรณในการจัดตั้งจุด ฯลฯ 
-ตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดทรายรี (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 22 ลําดับที่ 2
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัด)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 486,608 บาท
งบบุคลากร รวม 406,608 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 406,608 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 382,608 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ผูชวยเจา
พนักงานป้องกัน 1 อัตรา พนักงานจางทั่วไป พนักงานดับเพลิง 2
 อัตรา 
-แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)
-ประกาศกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจาง(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2547
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.3/ว36
 ฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางของงานนี้
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่มท 0809.3/1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยววกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปใหแกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหนาที่งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบรอยตาม
กฏหมาย ตามหลักเกณฑที่กําหนด 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อกันฝน เสื้อกั๊กสะทอน
แสง  เสื้อชูชีพ ฯลฯ สําหรับใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตง
กายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
(สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน สายสงน้ํา น้ํายาเคมีดับ
เพลิง วัสดุอุปกรณในการดับเพลิง ฯลฯ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหง
ชาติ เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่ คาน้ํา คาอาหาร ฯลฯ
-แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดทรายรี (พ.ศ.2561-2565) หนา 32
 ลําดับที่ 9
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัด)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,625,425 บาท
งบบุคลากร รวม 892,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 892,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 557,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให
ครู จํานวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) 
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6)
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูดูแล
เด็ก จํานวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566)
-ประกาศกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจาง(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2547
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.3/ว36
 ฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 10,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง -ตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2548 เรื่องประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) 
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 913,425 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น 2541 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2549) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559                              

ค่าใช้สอย รวม 417,425 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 417,425 บาท

เพื่อจายเปนคา
-คาอาหารกลางวัน จํานวน 245 วัน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 55
 คน เปนเงิน 282,975 บาท
-คาจัดการเรียนการสอน จํานวน 55 คน ๆ ละ 1,700 บาท เปน
เงิน 93,500 บาท 
-คาหนังสือเรียน จํานวน 35 คน ๆ ละ 200 บาท เปนเงิน 7,000
 บาท
-คาอุปกรณการเรียน จํานวน 35 คน ๆ ละ 200 บาท เปน
เงิน 7,000 บาท 
-คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 35 คน ๆ ละ 300 บาท เปน
เงิน 10,500 บาท
-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 35 คน ๆ ละ 470 บาท เปน
เงิน 16,450 บาท 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924
 ลงวันที่ 2 กรกฏาคม 2564
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 487,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 487,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ใหกับ
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดทรายรี จํานวน 55
 คน จํานวน 260 วัน 
-โรงเรียนบานหาดทรายรี จํานวน 103 คน จํานวน 260 วัน
-โรงเรียนบานทุงมะขาม จํานวน 91 คน จํานวน 260 วัน 
และวัสดุงานบานงานครัว ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หาดทรายรี เชน ไมกวาด น้ํายาทําความสะอาด แปรงถูกพื้น ฯลฯ
  
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด) 
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งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาทึ
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
-สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 11/1/2565  14:06:47 หนา : 44/74



งบเงินอุดหนุน รวม 814,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 814,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป1.-ป6 
โรงเรียนบานทุงมะขาม

จํานวน 382,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1-ป.6 จํานวน 91 คน จํานวน 200 วัน ๆ ละ 21 บาท 
-แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดทรายรี (พ.ศ.2661-2565) หนา 23
 ลําดับที่ 2
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มื 0816.2/ว3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป1.-ป6 
โรงเรียนบานหาดทรายรี

จํานวน 432,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1-ป.6 จํานวน 103 คน จํานวน 200 วัน ๆ ละ 21 บาท 
-แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดทรายรี (พ.ศ.2661-2565) หนา 23
 ลําดับที่ 3
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มื 0816.2/ว3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย วัสดุคงทน เชน
เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข) เครื่องวัดน้ําฝน  เปลหามคน
ไข ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ทรายอะเบท คลอรีน   ชุดป้องกันเชื้อ
โรค(แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) หนากากอนามัย น้ํายาพนหมอกควัน
กําจัดยุง ฯลฯ
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 461,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 321,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปใหแกอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทน
หรือคาป่วยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 6290 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0819.2/ว0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว2318 ลง
วันที่ 21 เมษายน 2564
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 77,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสํารวจจํานวนสุนัข แมว ในพื้นตําบลหาดทราย
รี ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ของงองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 11/1/2565  14:06:47 หนา : 47/74



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุขบา เพื่อ
ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
-แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดทรายรี (พ.ศ.2561-2566) หนา 25
 ลําดับที่ 4
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 
(สํานักปลัด)

โครงการป้องกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร
ระบาดของโรคไขเลือดออก เชน น้ํายาพนยุง ทรายอะเบท ฯลฯ
-แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดทรายรี (พ.ศ.2561-2566) หนา 25
 ลําดับที่ 5
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2120 ลง
วันที่ 9 เมษายน 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2343 ลง
วันที่ 22 เมษายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
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โครงป้องกันและควบคุมโรคติดตออื่นที่มาตามการเปลี่ยงแปลงของ
สภาพแวดลอม

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ
อื่นที่มาตามการเปลี่ยงแปลงของสภาพแวดลอม เชน ป้าย วัสดุ
และอุปกรณอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ
-แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2565) หนา 26
 ลําดับที่ 6
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2120 ลง
วันที่ 9 เมษายน 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2343 ลง
วันที่ 22 เมษายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย วัสดุคง
ทน เชน เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข)  เปลหามคนไข  เครื่อง
วัดน้ําฝน ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน สําลี และผาพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล ออกซิเจน ถุงมือ  ทรายอะเบท น้ํายาพน
หมอกควัน  หนากากอนามัย  ชุดป้องกันเชื้อโรค ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 140,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการชุมชน ดําเนินตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 7 ชุมชน
-แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดทรายรี (พ.ศ.2561-2565) หนา27
 ลําดับที่ 14
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของงองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลง
วันที่ 3 เมษายน 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5226 ลง
วันที่ 24 กันยายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว6192 ลงวันที่ 15
 ตุลาคม 2562

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 156,120 บาท

งบบุคลากร รวม 156,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 156,120 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 132,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
พัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ
.2564-2566) 
-ประกาศกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจาง(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2547
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.3/ว36
 ฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวย
เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) 
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่มท 0809.3/1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยววกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)
(สํานักปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 836,800 บาท

งบบุคลากร รวม 376,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 376,800 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 328,800 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง คน
งานประจํารถขยะ 1 อัตรา  พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงาน
ประจํารถขยะ 2 อัตรา ตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปี 2564-
2566) 
-ประกาศกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจาง(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2547
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.3/ว36
 ฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง คน
งานประจํารถขยะ 1 อัตรา พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง คนงาน
ประจํารถขยะ 2 อัตรา ของสํานักปลัด ตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่มท 0809.3/1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยววกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ใหกับองคการ
บริหารสวนตําบลปากน้ํา
-แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดทรายรี (พ.ศ.2561-2566) หนา 26
 ลําดับที่ 10
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน ถังขยะ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย วัดสุคงทน เชนถุงเทา ถุง
มือ รองเทา  เสื้อสะทอนแสง ฯลฯ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 230,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดประชุมประชาคมตําบล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดประชุมประชาคม
ตําบล เชนคาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณที่จําเปนตองใชในการดําเนินโครงการ ฯลฯ 
-แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2565) หนา 58
 ลําดับที่ 7
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของเทศ
บาล พ.ศ.2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
(สํานักปลัด)
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โครงการจัดประชุมประชาคมหมูบาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดประชุมประชาคมหมู
บาน เชนคาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณที่จําเปนตองใชในการดําเนินโครงการ ฯลฯ 
-แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2565) หนา 58
 ลําดับที่ 7
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของเทศ
บาล พ.ศ.2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
(สํานักปลัด)

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติด เชน คาป้าย คาวิทยากร คาวัสดุ คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
-แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดทรายรี (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 33 ลําดับที่ 14 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.6/ว3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

คณะกรรมการชุมชน หมูที่ 5 บานทาจระเข จํานวน 200,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการชุมชน หมูที่ 5 บานทาจระเข ดําเนิน
การซอมแซมคานจอดเรือประมง รายละเอียดตามโครงการฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิร
เกลาเจาอยูหัว เชน คาป้าย คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คา
จางเหมา ฯลฯ 
-แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดทรายรี (พ.ศ.2561-2565) หนา 31
 ลําดับที่ 4
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 11/1/2565  14:06:47 หนา : 55/74



จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินี เชน คาป้าย คาตกแตงสถาน
ที่ คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมา ฯลฯ 
-แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดทรายรี (พ.ศ.2561-2565) หนา 32
 ลําดับที่ 5
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนกกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(สํานักปลัด)

จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวงและ
วันแมแหงชาติ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแมแหงชาติ เชน คา
ป้าย คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมา ฯลฯ 
-แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดทรายรี (พ.ศ.2561-2565) หนา 31
 ลําดับที่ 3
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(สํานักปลัด)
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จัดงานวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ 
และวันพอแหงชาติ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันคลายวันพระบรม
ราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหง
ชาติ เชน คาป้าย คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาจาง
เหมา ฯลฯ 
-แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดทรายรี (พ.ศ.2561-2565) หนา 31
 ลําดับที่ 1
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(สํานักปลัด)

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 251,160 บาท
งบบุคลากร รวม 251,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 251,160 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 251,160 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวย
สันทนาการ ตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปี 2564-2566) 
-ประกาศกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจาง(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2547
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.3/ว36
 ฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(สํานักปลัด)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น) คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ คา
ใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใชจายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

จัดงานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติเสด็จใน
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เชน คาป้าย คาตกแตงสถานที่ คา
วัสดุอุปกรณ คาจางเหมา ฯลฯ 
-แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดทรายรี (พ.ศ.2561-2565) หนา32
 ลําดับที่ 10
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(สํานักปลัด)
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จัดงานวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานจัดงานวันสงกรานต
และวันผูสูงอายุ เชน คาป้าย คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณ คาจางเหมา ฯลฯ 
-แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดทรายรี (พ.ศ.2561-2565) หนา32
 ลําดับที่ 8
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(สํานักปลัด)

จัดงานวันอาภากรเนื่องในวันคลายวันสิ้นประชนมของพลเรือเอกพระ
เจาบรมวงศเธอพระองคเจาอาภากรเกียรติวงศกรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศักดิ์

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันอาภากรเนื่องในวัน
คลายวันสิ้นพระชนมของพลเรือเอกพระเจาบรมวงศเธอพระองค
เจาอาภากรเกียรติวงศกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เชน คา
ป้าย คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมา ฯลฯ 
-แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดทรายรี (พ.ศ.2561-2565) หนา 32
 ลําดับที่ 7
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(สํานักปลัด)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 189,480 บาท
งบบุคลากร รวม 189,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 189,480 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 189,480 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  ตามภารกิจ ตําแหนง ผู
ชวยเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว  ตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปี 2564-2566)
-ประกาศกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจาง(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2547
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.3/ว36
 ฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(สํานักปลัด)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,067,386 บาท

งบบุคลากร รวม 2,158,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,158,860 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,273,260 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและปรับปรุงงเงินเดือนประจําปี พนักงาน
เทศบาล ตําแหนง            ผูอํานวยการกองชาง  นายชาง
ไฟฟ้า และนายชางโยธา
-แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6)
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
  (กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล  
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0808.3/ว1372
 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต
. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ การใหพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น(ฉบับที่ 6)) ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
-ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กําหนัดหลักเกณฑการให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
-ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยขนตอบ
แทนอื่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 745,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  ตามภารกิจ จํานวน 5
 อัตรา ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  1 อัตรา  ผูชวยนายชางโยธา 1
 อัตรา ผูชวยเจาพนักงานประปา 1 อัตรา พนักงานขับเครื่องจักร
กลขนาดกลาง 1 อัตรา คนงานทั่วไป 1 อัตรา   
-ตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)
-ประกาศกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจาง(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2547
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.3/ว36
 ฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 87,600 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจ  
-แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่มท 0809.3/1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)
(กองชาง)

เงินอื่น ๆ จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ(พ.ส.ร.)สําหรับพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง นายชางไฟฟ้า อัตราเดือนละ 750
 บาท จํานวน 12 เดือน
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 896,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบหมาย เชนคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ฯลฯ
-หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
(กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติโดย
ลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะ
งานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงาน
นั้นนอกที่ตั้งสํานักงาน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 (กองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาล ผูมีสิทธิเบิกคาเชาบาน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562)
(กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาลผูมีสิทธิ
ไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 3 (พ.ศ.2549)
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 415,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ในกิจกรรมที่เทศบาลไม
สามารถดําเนินการได เชน คาถายเอกสารเขาเลม  คาจาง
เหมาบริการอื่นๆ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)
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คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมที่ดิน คาธรรมเนียมศาล ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของ พนักงานเทศบาล พนักงาน
จาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
 ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ของทองถิ่น พ.ศ.2555และแกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2561) (กองชาง)

คาใชจายในการตรวจสอบรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตรวจสอบรังวัดที่ดินสาธารณประโยชนในตําบล
หาดทรายรี 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พงศ.2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรักษารถยนตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ น้ํายาลบคํา
ผิด สมุด สันปก ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  (กองชาง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคงทน เชน ไมรโค
โฟน ขาตั้งไมรโคโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  ฯลฯ
 วัสดุสิ้นเปลือง เชน เทปพันสายไฟ หลอดไฟ ปลั๊ก
ไฟฟ้า ฟิวส ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  (กองชาง)

วัสดุกอสราง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง วัสดุคงทน เชน ไม
ตางๆ คอน คีม ซะแลง เสียม กบไสไม ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เชน ทราย  ปูนยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  (กองชาง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง วัสดุคง
ทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย คีมล็อค ฯลฯ
 วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชนเบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต เบรก ครัช พวงมาลัย ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  (กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้น
เปลือง เชน แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  (กองชาง)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย วัสดุคง
ทน เชน เสื้อ กางเกง รองเทา เข็มขัด เสื้อสะทอนแสง เสื้อ
ชูชีพ ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  (กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร วัสดุคงทน เชน แผนหรือ
จานบันทึกขอมูล ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  (กองชาง)

งบลงทุน รวม 11,726 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,726 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 7,126 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานสําหรับพนักงาน  จํานวน 3
 ตัว  มีพนักพิงสูงระดับปานกลาง มีลอเลื่อน โครงขาทําจาก
เหล็ก พนักพิงและที่นั่งบุดวยฟองน้ํา หุมดวยหนัง พีวีซี มีที่เทา
แขนทําจากเหล็ก ดานบนบุนวมที่พักแขน สามารถปรับสูงต่ํา
ได เปนครุภัณฑที่มีคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ เพื่อใหเหมาะสมและคุมคาสําหรับการใชงานตามราคา
ในจังหวัดหรือทองถิ่นนั้นๆ
(กองชาง)

จัดซื้อตูจัดเก็บเอกสาร จํานวน 4,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูจัดเก็บเอกสาร แบบ 40 ชอง แบงเปน 4
 ชั้น จํานวน 1 ตู ผลิตจากแผนเหล็กกรีด
เย็น ขนาด 92x31.1x180.5 เซนติเมตร เปนครุภัณฑที่มีคุณสมบัติ
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เพื่อใหเหมาะสมและคุม
คาสําหรับการใชงาน ตามราคาในจังหวัดหหรือทองถิ่นนั้นๆ
(กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 1,882,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,882,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,882,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปาทุงมะขามนอย 
หมูที่ 3 ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร

จํานวน 285,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปาทุง
มะขามนอย ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 120.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 360.00
 ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ 1 ชุด 2
 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดทรายรี
กําหนด 
-แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดทรายรี (พ.ศ.2561-2565
) แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2564
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผูใหญคิด ขวงที่ 2 
บานผาแดง หมูที่ 1 ตําบลหาดทรายรี อําเภเมือง จังหวัดชุมพร

จํานวน 676,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 110.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 330.00 ตาราง
เมตร พรอมรางระบายน้ํา คสล. มีฝาปิดสองขางยาวรวม 220.00
 เมตร พรอมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ 1 ชุด 2
 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดทรายรี
กําหนด 
-แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดทรายรี (พ.ศ.2561-2565
) แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2564
(กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนยาง ซอย 3 หมูที่ 
2 ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร

จํานวน 911,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 162.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 810.00 ตาราง
เมตร พรอมรางระบายน้ํา คสล. มีฝาปิดสองขางยาวรวม 220.00
 เมตร พรอมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ 1 ชุด 2
 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดทรายรี
กําหนด 
-แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดทรายรี (พ.ศ.2561-2565
) แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2564
(กองชาง)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา
ได (คา K) ใหแกผูประกอบอาชีพงานกอสรางและผูประกอบอาชีพ
อื่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการพิจารณาชวยเหลือผูประกอบ
อาชีพงานกอสรางและผูประกอบอาชีพอื่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1837
 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
(กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

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

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร วัสดุคงทน เชนเคียว สปริงเก
ลอร จอบหมุน มีดตัดตนไม ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน ปุ๋ย ยา
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว ฯลฯ วัสดุประกอบและ
อะไหล เชนหัวกระโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,525,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,280,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 680,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและ
อุปกรณประปา  ทอน้ําตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 11/1/2565  14:06:47 หนา : 72/74



วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย วัสดุสิ้น
เปลือง เชน สารสม โซเดียมไฮดรอกไซด ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น วัสดุคงทน เชนมิเตอรน้ํา  มิเตอร
ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ 
(กองชาง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,600,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรบกิจการประปา
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 245,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 245,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ชนิดหอยโขงไฟฟ้า จํานวน 245,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ชนิดหอยโขงไฟฟ้า
-กําลังมอเตอร 30 แรงมา ขนาดทอน้ําเขา 1 1/2 นิ้ว ขนาดทอน้ํา
ออก 1 1/4 นิ้ว อัตราน้ําไหลมากที่สุด 450 ลิตรตอนาที ใชระบบ
ไฟฟ้ากระแสสลับ 4 สาย 3 เฟส(380 โวลต) พรอมอุปกรณครบ
ชุด และติดตั้งบนแทนเครื่อง  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 100,000
 บาท  เปนครุภัณฑที่มีคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ เพื่อใหเหมาะสมและคุมคาสําหรับการใชงาน ตามราคา
ในจังหวัดหรือทองถิ่นนั้นๆ
-ใชกับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต กําลัง
มอเตอรสูงสุดไมนอยกวา 3 แรงมา สูบน้ําไดปริมาณสูงสุด ไมนอย
กวา 550 ลิตรตอนาที ที่ความสูงไมนอยกวา 30 เมตร จุดตอทอ
น้ําเขาและทอสงน้ําออกเปนแบบเกลียวหรือแบบหนา
จาน  จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท 
เปนครุภัณฑที่มีคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ เพื่อใหเหมาะสมและคุมคาสําหรับการใชงาน ตามราคา
ในจังหวัดหรือทองถิ่นนั้นๆ
(กองชาง)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 1,703,000

คาชําระดอกเบี้ย 420,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

279,760

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,443,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,104,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 150,000

เงินสํารองจาย 250,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

641,943

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)

25,780

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล
หาดทรายรี

120,000

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 1,703,000

คาชําระดอกเบี้ย 420,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

279,760

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,443,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,104,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 150,000

เงินสํารองจาย 250,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

641,943

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)

25,780

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล
หาดทรายรี

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

3,929,760 557,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

86,000

เงินประจําตําแหนง 193,200

คาจางลูกจางประจํา 520,860

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,818,800 382,608 324,200 132,120 328,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

208,620 24,000 10,800 24,000 48,000

เงินอื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

1,273,260 5,760,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

2,000 88,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 235,200

คาจางลูกจางประจํา 520,860

คาตอบแทนพนักงานจาง 440,640 745,000 5,172,168

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

87,600 403,020

เงินอื่น ๆ 9,000 9,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

200,000 50,000 144,000

คาเบี้ยประชุม 1,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

6,000

คาเชาบาน 312,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

77,600 9,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 16,000

คาจางเหมาบริการ 90,000

คาธรรมเนียมตางๆ 15,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

2,000 396,000

คาเบี้ยประชุม 1,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

3,000 9,000

คาเชาบาน 42,000 354,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

4,800 91,400

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 16,000

คาจางเหมาบริการ 100,000 190,000

คาธรรมเนียมตางๆ 10,000 25,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาของขวัญ ของรางวัล 
พวงมาลัย พวงมาลา ชอ
ดอกไม ในการจัด
กิจกรรมตางๆ

10,000

คาชดใชคาเสียหายหรือ
คาสินไหมทดแทน

5,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

150,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

80,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 475,408

โครงการจัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาล
ปีใหม

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาล
สงกรานต์

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแหงชาติ

50,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

417,425
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาของขวัญ ของรางวัล 
พวงมาลัย พวงมาลา ชอ
ดอกไม ในการจัด
กิจกรรมตางๆ

10,000

คาชดใชคาเสียหายหรือ
คาสินไหมทดแทน

5,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 180,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

20,000 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 250,000 725,408

โครงการจัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาล
ปีใหม

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาล
สงกรานต์

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแหงชาติ

50,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

417,425
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาสํารวจขอมูลจํานวน
สัตว์

7,000

โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบา

50,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพรระบาด
ของโรคไขเลือดออก

15,000

โครงป้องกันและควบคุม
โรคติดตออื่นที่มาตาม
การเปลี่ยงแปลงของ
สภาพแวดลอม

5,000

คากําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

400,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมตําบล

5,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมูบาน

5,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาสํารวจขอมูลจํานวน
สัตว์

7,000

โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบา

50,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพรระบาด
ของโรคไขเลือดออก

15,000

โครงป้องกันและควบคุม
โรคติดตออื่นที่มาตาม
การเปลี่ยงแปลงของ
สภาพแวดลอม

5,000

คากําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

400,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมตําบล

5,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมูบาน

5,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณพระวชิรเกลา
เจาอยูหัว

จัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาฯพระบรมราชินี

จัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชชนนี พันปี
หลวงและวันแมแหงชาติ

จัดงานเทิดพระเกียรติ
เสด็จในกรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์

จัดงานวันคลายวันพระ
บรมราชสมภพของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุ
ยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร วันชาติ และ
วันพอแหงชาติ

จัดงานวันสงกรานต์และ
วันผูสูงอายุ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณพระวชิรเกลา
เจาอยูหัว

50,000 50,000

จัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาฯพระบรมราชินี

50,000 50,000

จัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชชนนี พันปี
หลวงและวันแมแหงชาติ

50,000 50,000

จัดงานเทิดพระเกียรติ
เสด็จในกรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์

100,000 100,000

จัดงานวันคลายวันพระ
บรมราชสมภพของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุ
ยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร วันชาติ และ
วันพอแหงชาติ

50,000 50,000

จัดงานวันสงกรานต์และ
วันผูสูงอายุ

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

จัดงานวันอาภากรเนื่อง
ในวันคลายวันสิ้นประ
ชนม์ของพลเรือเอกพระ
เจาบรมวงศ์เธอพระองค์
เจาอาภากรเกียรติวงศ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์

คาใชจายในการตรวจ
สอบรังวัดที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 140,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000

วัสดุงานบานงานครัว 50,000 487,000 45,000

วัสดุกอสราง 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 440,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 8,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 175,000

วัสดุอื่น 8,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000 15,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

จัดงานวันอาภากรเนื่อง
ในวันคลายวันสิ้นประ
ชนม์ของพลเรือเอกพระ
เจาบรมวงศ์เธอพระองค์
เจาอาภากรเกียรติวงศ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์

30,000 30,000

คาใชจายในการตรวจ
สอบรังวัดที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

5,000 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,000 155,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 165,000

วัสดุงานบานงานครัว 582,000

วัสดุกอสราง 70,000 250,000 340,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 120,000 560,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 8,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 195,000

วัสดุอื่น 100,000 108,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000 25,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

330,000 460,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 440,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 16,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

77,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา 19,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

69,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต
บุก สําหรับประมวลผล

22,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,600,000 2,040,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 16,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

77,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา 19,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

69,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต
บุก สําหรับประมวลผล

22,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300 4,300

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

7,500

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน

จัดซื้อตูจัดเก็บเอกสาร

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ชนิด
หอยโขงไฟฟ้า

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยประปาทุงมะขาม
นอย หมูที่ 3 ตําบลหาด
ทรายรี อําเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยผูใหญคิด ขวงที่ 2 
บานผาแดง หมูที่ 1 
ตําบลหาดทรายรี อําเภ
เมือง จังหวัดชุมพร

วันที่พิมพ์ : 11/1/2565  14:08:29 หนา : 17/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

8,600

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

7,500

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน 7,126 7,126

จัดซื้อตูจัดเก็บเอกสาร 4,600 4,600

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ชนิด
หอยโขงไฟฟ้า

245,000 245,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยประปาทุงมะขาม
นอย หมูที่ 3 ตําบลหาด
ทรายรี อําเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร

285,000 285,000

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยผูใหญคิด ขวงที่ 2 
บานผาแดง หมูที่ 1 
ตําบลหาดทรายรี อําเภ
เมือง จังหวัดชุมพร

676,000 676,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายดอนยาง ซอย 3 หมู
ที่ 2 ตําบลหาดทรายรี 
อําเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันสําหรับเด็กอนุบาล
และเด็ก ป1.-ป6 
โรงเรียนบานทุงมะขาม

382,200

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันสําหรับเด็กอนุบาล
และเด็ก ป1.-ป6 
โรงเรียนบานหาดทรายรี

432,600

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

140,000

คณะกรรมการชุมชน 
หมูที่ 5 บานทาจระเข

200,000

รวม 10,149,683 13,493,188 506,608 2,675,425 491,000 156,120 836,800 230,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายดอนยาง ซอย 3 หมู
ที่ 2 ตําบลหาดทรายรี 
อําเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร

911,000 911,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันสําหรับเด็กอนุบาล
และเด็ก ป1.-ป6 
โรงเรียนบานทุงมะขาม

382,200

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันสําหรับเด็กอนุบาล
และเด็ก ป1.-ป6 
โรงเรียนบานหาดทรายรี

432,600

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

140,000

คณะกรรมการชุมชน 
หมูที่ 5 บานทาจระเข

200,000

รวม 880,640 4,949,386 20,000 2,525,000 36,913,850
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