
 
 
 

 

ประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 
เรื่อง 

ประชาสัมพันธ์  
สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

.................................................................... 
 

ด้วยขณะนี้  เทศบาลต าบลเชียรใหญ่  ได้ด าเนินการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 มีผลบังคับใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)   

 

ภายใต้อ านาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 6 ข้อ 39  จึงออกประกาศ   
ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ ให้ทราบ
โดยทั่วกัน โดยสรุป  ดังนี้ 

ประมาณการรายรับ   

รายการ เงิน (บาท) 
รายได้จัดเกบ็เอง 1,154,500.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 16,545,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 15,300,000.00 

รวมเงินท้ังสิ้น 32,999,500.00 
 

ประมาณการรายจ่าย   

รายการ เงิน (บาท) 
๑. งบประมาณรายจา่ยท่ัวไป  

๑.๑ งบกลาง 8,288,500.00 
๑.๒ งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้าง

ช่ัวคราว) 
13,816,200.00 

๑.๓ งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  
ค่าสาธารณูปโภค) 

9,472,300.00 

๑.๔ งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 18,500.00 
๑.๕ งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) - 
๑.๖ งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,400,000.00 

รวมงบประมาณรายจา่ยท่ัวไป 32,995,500.00 



ประมาณการรายจ่าย ตามแผนงาน    

ด้าน เงิน (บาท) 
ด้านบริหารท่ัวไป   

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,961,700 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 913,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา 4,961,500 
แผนงานสาธารณสุข 1,275,000 
แผนงานเคหะและชุมชน 3,824,800 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 577,000 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,109,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   
แผนงานการเกษตร 10,000 
แผนงานการพาณิชย์ 75,000 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน   
แผนงานงบกลาง 8,288,500 

รวมรายจา่ยท้ังสิ้น 32,995,500 
 
การบริหารงบประมาณ 

1. ภายใต้อัตราก าลัง 
(1) จ านวนข้าราชการ (ไม่รวมครู) ตามแผนอัตราก าลัง  จ านวน 20  คน 
(2) จ านวนลูกจ้างประจ า จ านวน  4  คน 
(3) จ านวนพนักงานจ้างตามภารกจิ จ านวน  9  คน 
(4) จ านวนข้าราชการครู ตามกรอบอัตราก าลัง จ านวน  2  คน 
(5) จ านวนพนักงานจ้างครู ตามกรอบอัตราก าลัง จ านวน  1  คน 

รายจ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้างประจ า พนักงาน เงินเพิ่ม ประโยชน์ตอบแทนอื่นตามมาตรา ๓๕ แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕1 (ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี) 
 
 
  

                                                
มาตรา 35 ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินค่าจ้างของข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ที่น ามาจาก

เงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอ่ืนใดนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะก าหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้ 



2. รายจา่ยเพ่ือการพัฒนา (โครงการพัฒนาต่าง ๆ) 

ล าดับ
ท่ี 

แผนงาน 
งาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป ส านักปลัด 
1 ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 5,000.00  
2 เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 300,000.00  
3 การเสรมิสรา้งการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 20,000.00  
4 การประชาสัมพันธ์การด าเนินกจิกรรมของเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ -  
5 การจัดกิจกรรมรัฐพิธี ราชพิธี 40,000.00   
6 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย 

และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
-  

7 อบรมและศึกษาดูงาน “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” 

50,000.00  

8 การจัดกิจกรรมวันเทศบาล 20,000.00  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด 

1 จัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 20,000.00  
2 จัดท างบประมาณรายจ่าย 10,000.00  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ส านักปลัด 
1 ฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ าปี 20,000.00  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง กองคลัง 
1 การจัดท า/ปรับปรุงแผนที่ภาษี 30,000.00  
2 รณรงค์เสียภาษีประจ าป ี -  
2 จัดท าฐานข้อมูลทะเบียนทรพัย์สิน เพื่อรองรับการจัดเกบ็ภาษีที่ดิน 

และสิง่ปลูกสร้าง 
10,000.00  

แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา กองการศึกษา 
1 สนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านบางพระ 582,000.00  
2 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 78,000.00  
3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก) 
195,000.00  

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)) 

67,000.00  

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 

45,000.00  

6 ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 20,000.00  
แผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ กองการศึกษา 

1 การพัฒนาศักยภาพแก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 10,000.00  
2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจ อารมณ์และสังคม 30,000.00  
3 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 50,000.00  



ล าดับ
ท่ี 

แผนงาน 
งาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน กองการศึกษา 
1 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรี 180,000.00  
2 ปรับปรุงพัฒนาที่อ่านหนังสือพิมพ์ชุมชน 10,000.00  
3 จัดท าแผนชุมชน 10,000.00  
4 ฝึกอาชีพให้กับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี และกลุ่มประชาชน 

ในเขตเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 
30,000.00  

5 ปรับปรุง/ซ่อมแซมตลาดริมน้ า 
เชียรใหญ่ 

200,000.00  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ กองการศึกษา 
1 ส่งเสริมกจิกรรมด้านกีฬา 230,000.00  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  กองการศึกษา 
1 สืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 55,000.00  
2 สืบสานประเพณีลอยกระทง 230,000.00  
3 จัดงานประเพณีส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านการแข่งขันเรือเพรียว 

ชิงถ้วยพระราชทาน 
500,000.00  

4 สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา 12,000.00  
5 การพัฒนาวัด พัฒนาจิตใจ 17,000.00  

แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข กองสาธารณสขุฯ 
1 อนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า 30,000.00  

แผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล กองสาธารณสขุฯ 
1 การปูองกัน ควบคุม โรคติดต่อและไม่ติดต่อ 20,000.00  
2 ปูองกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
20,000.00  

แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ กองสาธารณสขุฯ 
1 รณรงค์อนรุักษ์และพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม 10,000.00  

 
 

 
  



3. รายจา่ยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ
ท่ี 

แผนงาน 
งาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าจ้างเหมา
และบริการ งานบริหารท่ัวไป   

 ปฏิบัติงานด้านความสะอาดภายในอาคารส านักงาน 
(แม่บ้าน)  จ านวน 2 คน 

220,000.00 ส านักปลัด 

 

งานบริหารงานคลัง    
 ปฏิบัติงานด้านงานคลัง  จ านวน 2 คน 220,000.00 กองคลงั 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 ปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จ านวน 2 คน 
220,000.00 ส านักปลัด 

 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

จ านวน 2 คน 
220,000.00 การศึกษา 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 ปฏิบัติงานด้านงานช่าง  จ านวน  2  คน 220,000.00 กองช่าง 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 ปฏิบัติงานด้านความสะอาดเกี่ยวกบัก าจัดขยะ 

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  จ านวน  8  คน 
1,200,000.00 สาธารณสุข 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 ปฏิบัติงานด้านงานพฒันาชุมชน จ านวน  1  คน 108,000.00 กองการศึกษา 

 
 

 

  



4. เงินอุดหนุนหน่วยงานและองค์กร 

ล าดับ
ท่ี 

แผนงาน 
งาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน 1 โครงการ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ส านักปลัด 
1 การบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอ าเภอเชียรใหญ่ 
15,000.00 อุดหนุนให้กับเจ้าภาพ 

ที่ด าเนินการแทน 
อปท. ใน อ.เชียรใหญ่ 

 

อุดหนุนส่วนราชการ  จ านวน  5  โครงการ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป  ส านักปลัด 
1 การจัดกิจกรรมวันท้องถ่ินไทย 20,000.00 อุดหนุน 

อ าเภอเชียรใหญ่ 
2 การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานวันส าคัญของชาติ 20,000.00 อุดหนุน 

อ าเภอเชียรใหญ่ 
 

แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา กองการศึกษา 
1 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางพระ 1,200,000.00 อุดหนุน  

โรงเรียนบ้านบางพระ 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
1 ส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าข้ึนธาตุ 50,000.00 อุดหนุน 

อ าเภอเชียรใหญ่ 
2 ส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 10,000.00 อุดหนุน 

อ าเภอเชียรใหญ่ 
3 สืบสานประเพณีบูชาแม่โพสพ ท าบุญขวัญข้าว ชาวเชียรใหญ่ 20,000.00 อุดหนุน 

อ าเภอเชียรใหญ่ 
4 ส่งเสริมงานประเพณีลากพระ 30,000.00 อุดหนุน 

อ าเภอเชียรใหญ่ 
 

อุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์  จ านวน  1  โครงการ 
แผนงานสาธารณสุข 

งานโรงพยาบาล 
1 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 80,000.00 อุดหนุน 

อ าเภอเชียรใหญ่ 
 

  



5. รายจา่ยเพ่ือการลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง) 

ล าดับ
ท่ี 

แผนงาน 
 

งาน 

ค่าครุภัณฑ์ 
(บาท) 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 

1 จัดซื้อกล้องดิจิตอล 
จ านวน 1 เครื่อง 

4,000.00 - กองคลงั 

 
แผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
1 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 

จ านวน 1 เครื่อง 
2,500.00 - กองการศึกษา 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 จัดซื้อเลื่อยยนต์ตัดแต่งกิ่งไม ้

จ านวน 1 เครื่อง 
12,000.00 - กองช่าง 

 
 

  



6. งบกลาง    

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 ค่าช าระหนี้เงินต้น 2,790,000.00 กองคลงั 
2 ค่าช าระดอกเบี้ย 135,000.00 กองคลงั 
3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000.00 ส านักปลัด 
4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000.00 ส านักปลัด 
5 เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 3,500,000.00 กองการศึกษา 
6 เบี้ยยังชีพคนพกิาร 960,000.00 กองการศึกษา 
7 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 30,000.00 กองการศึกษา 
8 ส ารองจ่าย 200,000.00 ส านักปลัด 
9 รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร 46,000.00 ส านักปลัด 
   - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน   50,000.00 กองการศึกษา 
   - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพทอ้งถ่ิน 80,000.00 กองสาธารณสุขฯ 
   - เงินสมทบค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 29,000.00 กองคลงั 

10 เงินช่วยพิเศษ 4,500.00 ส านักปลัด 
11 เงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

(กบท.) 
354,000.00 กองคลงั 

 
 

        สามารถดูรายละเอียดได้ที่ งานแผนและงบประมาณ ฝุายธุรการ ส านักปลัดเทศบาล ส านักงานเทศบาล
ต าบลเชียรใหญ่ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ชุมชนทั้ง 4 ชุมชน  และที่เว็บไซต์ www.chianyaicity.go.th  
  
   
 
       
                   (นายสุกิต  ประสพสุข) 
     นายกเทศมนตรีต าบลเชียรใหญ ่
    
 

 


