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วิสัยทัศน์

     เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาทัว่ถึง ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพษิ คุณภาพชีวิตดีประชาชนเป็นสุข

พันธกิจ

     การจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

     1. การจดับริการสาธารณะด้านการศึกษา

     2. การจดับริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     3. การจดับริการสาธารณะด้านสังคม

     4. การจดับริการสาธารณะด้านส่ิงแวดล้อม

     5. การจดับริการสาธารณะด้านการบริหารจดัการ

ภารกิจตามกฎหมายจัดตัง้หน่วยงาน

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น
7. ด้านการบริหารจดัการและสนับสนุนการปฏบิัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. ด้านการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรม และการท่องเทีย่ว 

5. ด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ

และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ

         เทศบาลเมืองแพรกษา มีภารกิจอ านาจหน้าทีข่องเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

        พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        พ.ศ. 2542 และตามกฎหมายอื่น ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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แบบฟอร์ม 3.1

1 งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ล้านบาท

2 งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ล้านบาท

3 ผลการเบิกจา่ยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ล้านบาท

: งบบุคลากร  - ล้านบาท

: งบด าเนินงาน  - ล้านบาท

: งบลงทุน  - ล้านบาท

: งบเงินอุดหนุน 6.4194 ล้านบาท

: งบรายจา่ยอื่น  - ล้านบาท

4 เงินนอกงบประมาณที่น ามาสมทบกับงบ ล้านบาท

หมายเหตุ * ผลเบิกจา่ย ณ 30  เมษายน 2564

 -  

เทศบาลเมืองแพรกษา

3. งบประมาณภาพรวม 

6.4194

64.3816

71.7555



5
แบบฟอร์ม 3.2

ปี 2565

งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.

การเบิกจ่าย*
งบประมาณ

ตามรา่ง พ.ร.บ.
จ านวน รอ้ยละ

งบประมาณรวม 71.7555 6.4194 64.3816 -7.3739 10.28

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 71.7555 6.4194 64.3816 -7.3739 10.28

1) แผนงานพื้นฐาน..............................                 -                -                 -                -                -

2) แผนงานพื้นฐาน..............................                 -                -                 -                -                -

3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย 71.7555 6.4194 64.3816 -7.3739 10.28

อ านาจแกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4) แผนงานยุทธศาสตร์.......................                 -                -                 -                -                -

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ                 -                -                 -                -                -

4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                 -                -                 -                -                -

5. งบประมาณรายจ่ายส าหรบัทุนหมุนเวียน                 -                -                 -                -                -

6. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการช าระหน้ีภาครฐั                 -                -                 -                -                -

7. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง                 -                -                 -                -                -

8. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย                 -                -                 -                -                -

หมายเหตุ * ผลเบิกจา่ย ณ 30  เมษายน 2564

3. งบประมาณภาพรวม

เทศบาลเมืองแพรกษา

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณปี 2564 - 2565

ปี 2564 เพ่ิม / ลด



ในปีงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลเมืองแพรกษาได้รับการจดัสรรงบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทัง้ส้ิน  71,755,500 บาท

จ าแนกเป็น เงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 71,755,500 บาท เบิกจา่ยทัง้ส้ิน  จ านวน 6,419,400 บาท  คิดเป็นร้อยละ  8.95   

โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้

เงินอุดหนุนทั่วไป

1. การจดัการบริการสาธารณะด้านการศึกษา  

เทศบาลเมืองแพรกษา ได้ด านินการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. การจดัการบริการสาธารณะด้านสังคม

ด าเนินการสนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ สนับสนุนเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สนับสนุนเบีย้

3. การจดัการบริการสาธารณะด้านการจดัการ

 ด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกิจถ่ายโอน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1. ด้านการศึกษา

ด าเนินการอุดหนุนชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLTV  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแพรกษา

ปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน

ล่าช้า เนื่องมีการจดัสรรเงินให้มาล่าช้า ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ตามแผนการด าเนินงาน

6

ปญัหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข
ผลการด าเนินงานทีส่ าคัญในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าปัจจยัพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน การส่งเสริมศักยภาพ การจดัการศึกษาท้องถิ่น การสนับสนุนอาหารกลางวัน

และการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน 

ประมาณให้โดยเร็วตรงตามแผนด าเนินงาน

การด าเนินการตามโครงการเงินอุดหนุนไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ แต่มีบางโครงการทีม่ีการด าเนินการ

แนวทางการแก้ไข

เมือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จดัสรรเงินงบประมาณให้กับทางเทศบาล

4. ผลการด าเนินงานทีส่ าคัญในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ยังชีพคนพกิาร และด าเนินโครงการขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากพษิสุนัขบ้า ตามปณิธาน 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี

เมืองแพรกษา และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางส านักงบประมาณได้จดัสรรให้กับทางเทศบาล จงึขอให้จดัสรรงบ
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แผนการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการ

เบกิจ่าย
ร้อยละ

แผนการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ผลการ

เบกิจ่าย
ร้อยละ

แผนงานยุทธศาสตส์่งเสริมการ

กระจายอ านาจให้แก่ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ผลผลิตการบริการสาธารณะ 52.7686 7.1820 13.61 71.7555 6.4194 8.95

หมายเหต ุ : งบประมาณรายจา่ยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ทีไ่ด้รับการจดัสรรภายใต้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                ผลการเบิกจา่ย ประจ าปีงบระมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที ่30 เมษายน 2564

5. แผนและผลการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 จ าแนกระดบัผลผลิต/โครงการ
หน่วย:ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบประมาณป ีพ.ศ.2563 งบประมาณป ีพ.ศ. 2564



2561 2562 2563

รายไดจ้ากการด าเนินการ

รายได้จากเงินงบประมาณ 239,598,898.10   234,413,349.95     208,051,084.80     

รายได้จากการด าเนินงาน -                   -                      -                     

รายได้จากดอกเบีย้ 3,396,888.01      3,928,565.22         3,856,740.68        

          รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 242,995,786.11 238,341,915.17    211,907,825.48   

ค่าใช้จา่ยจากการด าเนินงาน

 ค่าใช้จา่ยด้านบุคลากร 61,352,773.27    70,262,750.56       74,191,032.21       

ค่าเส่ือมราคาและตัดจ าหน่าย -                   -                      -                     

ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน 62,701,556.87    77,377,392.42       85,253,382.64       

          รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 124,054,330.14 147,640,142.98    159,444,414.85   

รายไดสู้ง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 118,941,455.97 90,701,772.19     52,463,410.63     

รายได้/ค่าใช้จา่ย ทีไ่ม่ได้เกิดจากการด าเนินงาน -                   -                      -                     

ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ -                   -                      -                     

รายได้ทีไ่ม่ได้เกิดจากการด าเนินงาน -                   -                      -                     

ค่าใช้จา่ยทีไ่ม่เกิดจากการด าเนินงาน -                   -                      -                     

รวมรายได้/ค่าใช้จา่ย ทีไ่ม่เกิดจากการด าเนินงาน -                   -                      -                     

รายไดสู้ง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 118,941,455.97 90,701,772.19     52,463,410.63     

รายงานแสดงผลการด าเนินงาน

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที ่30 เดือนกันยายน 2561 2562 และ 2563

8

6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได ้เงินสะสมคงเหลือ

และเงินนอกงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
6.1 งบแสดงผลการด าเนินงาน

รายงานสถานะการเงิน ทัง้เงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ งบประมาณ 2561-2563
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2561 2562 2563

ทรพัยส์ินตามงบทรพัยส์ิน 428,783,409.15   433,144,242.04  434,554,414.32                 

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 453,074,759.80    512,178,548.02    553,516,391.09                   

เงินฝากกองทุนส่งเสริมกจิการเทศบาล -                     -                    -                                    

เงินฝากกระทรวงการคลัง 1,445,400.12        -                    52,300.00                           

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 80,800.00            80,800.00           80,800.00                           

ลูกหนี้ค่าภาษี 331,679.14          186,089.00         240,052.04                         

ลูกหนี้รายได้อื่นๆ 75,370.00            77,920.00           32,850.00                           

ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกจิชุมชน 200,000.00          200,000.00         100,000.00                         

ลูกหนี้อื่นๆ 30,000.00            -                    -                                    

สินทรัพย์หมุนเวยีนอื่น 3,900.00              6,000.00             -                                    

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 455,241,909.06   512,729,357.02  554,022,393.13                 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ลูกหนี้เงินสะสม 80,800.00            80,800.00           -                                    

ทรัพย์สินเกดิจากเงินกู้ -                     -                    -                                    

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 80,800.00          80,800.00         

รวมสินทรพัย์ 455,322,709.06   512,810,157.02  554,022,393.13                 

ทุนทรพัยส์ิน 428,783,409.15   -                    

หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน

รายจา่ยค้างจา่ย 46,293,490.46      26,021,428.26     36,290,098.98                     

เงินรับฝาก 2,157,845.71        2,292,109.07       4,969,856.95                       

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 48,451,336.17    28,313,537.33    41,259,955.93                  

6.2 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

ประเภทเงินทุน

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 2562 และ 2563



หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เจา้หนี้เงินกู้

เจา้หนี้เงินสะสม 80,800.00            80,800.00           -                                    

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 80,800.00          80,800.00         -                                 

รวมหน้ีสิน 48,532,136.17    28,394,337.33    41,259,955.93                     

เงินสะสม

เงินสะสม 235,876,212.94    299,897,168.91    320,339,714.90                   

เงินทุนส ารองเงินสะสม 170,914,359.95    184,518,650.78    192,422,722.30                   

รวมเงินสะสม 406,790,572.89   484,415,819.69  512,762,437.20                   

รวมหน้ีสินและเงินสะสม 455,322,709.06   512,810,157.02  554,022,393.13                 
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2561 2562 2563
รายรบั

รายรับจากงบประมาณ 239,598,898.10  ########## 208,051,084.28 

รายรับจากการด าเนินงาน -                   -                 -                 

รายรับจากดอกเบีย้ 3,396,888.01      3,928,565.22    3,856,740.68    

รายรับอื่น -                   -                 -                 

รวมรายรบั 242,995,786.11  ########## 211,907,824.96 
รายจา่ย

รายจา่ยบคุลากร 61,352,773.27    70,262,750.56  74,191,032.21  

รายจา่ยจากการด าเนินงาน 29,647,495.58    38,119,212.36  43,831,799.62  

รายจา่ยครุภณัฑ์ 5,751,821.29      10,246,301.30  8,429,063.14    

รายจา่ยที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 20,501,700.00    21,131,058.86  26,676,242.88  

รายจา่ยอื่น 6,800,540.00      7,880,819.90    6,316,277.00    

รวมรายจา่ย 124,054,330.14  ########## 159,444,414.85 

รายรบัสูง(ต่ า)กว่ารายไดสุ้ทธิ 118,941,455.97  90,701,772.19  52,463,410.11  

หัก น าส่งรายได้แผ่นดิน

รายรบัสูง(ต่ า)กว่ารายไดสุ้ทธิหลังหักน าส่งรายไดแ้ผ่นดนิ 118,941,455.97  90,701,772.19  52,463,410.11  

บวก เงินสะสมคงเหลือยกมา 167,541,754.20  ########## 299,897,168.91 

เงินคงเหลือทั้งสิน้ 286,483,210.17  ########## 352,360,579.02 

หัก ภาระผูกพนั -                   

เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน 286,483,210.17  ########## 352,360,579.02 

เงินคงเหลือทั้งสิน้ ประกอบดว้ย
เงินสด -                   -                 
เงินฝากธนาคาร

     ประเภทประจ า 84,791,891.09    85,641,597.86  86,373,964.68  

     ประเภทออมทรัพย์ 369,728,268.83  ########## 467,142,426.41 
     ประเภทกระแสรายวนั -                   

รวมเงินฝากธนาคาร 454,520,159.92  ########## 553,516,391.09 

รวมเงินคงเหลือทั้งสิน้ 286,483,210.17  ########## 352,360,579.02 

6.3 รายงานการรบั-จา่ยเงินและเงินคงเหลือ
ประเภทเงินทุน

รายงานการรับ-จา่ยเงินและเงินคงเหลือ
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 2562 และ 2563
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      เทศบาลเมืองแพรกษาได้รับการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้รับจดัสรรทัง้ส้ิน

จ านวน 64,381,600 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 จ านวน 7,373,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.28

64,381,600 บาท

โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 1 กิจกรรม ดงัน้ี

1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

        ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ

        กิจกรรมที ่1 : การจดับริการสาธารณะด้านการศึกษา 18,138,700         บาท

        กิจกรรมที ่2 : การจดับริการสาธารณะด้านสังคม 32,742,900         บาท

        กิจกรรมที ่3 : การจดับริการสาธารณะด้านการบริการจดัการ 8,700,000          บาท

        กิจกรรมที ่4 : การจดับริการสาธารณะด้านส่ิงแวดล้อม 4,800,000          บาท

รวมทั้งสิน้ 64,381,600 บาท

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ปี 2564 ป2ี565
ผลสัมฤทธิแ์ละประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

(1) ผลสัมฤทธิ ์: ประชาชนในพื้นทีไ่ด้รับ

ร้อยละ 70 70
 ตัวชี้วัด : การจดักิจกรรมบริการสาธารณะ

ไม่น้อยกว่า

7. แผนการด าเนินงานในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ทีส่ าคัญ

และผลสัมฤทธิ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการสร้างโอกาส

                             และความเสมอภาคทางสังคม



8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
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แบบฟอร์ม ก.1

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองแพรกษา

รวมทั้งสิน้ ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยอดรวมทั้งสิน้ 64.3816 15.2412 15.3224 15.1689 18.6491

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 64.3816 15.2412 15.3224 15.1689 18.6491

1) แผนงานพื้นฐาน..............................  -  -   -  -  - 

2) แผนงานพื้นฐาน..............................  -  -  -  -  - 

3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กร 64.3816 15.2412 15.3224 15.1689 18.6491

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

3. งบประมาณรายจ่ายบรูณาการ  -  -   -  -  - 

4. งบประมาณรายจ่ายบคุลากร  -  -   -  -  - 

5. งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน  -  -   -  -  - 

6. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการช าระหน้ีภาครัฐ  -  -   -  -  - 

7. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง  -  -   -  -  - 

8. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย  -  -   -  -  - 

8.1 แผนการปฏบิตังิานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565 (จ าแนก 8 กลุม่)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

กลุม่
งบประมาณ
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แบบฟอร์ม ก.2

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองแพรกษา

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หน่วยนับ รวมทัง้สิน้ ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ตวัชี้วัด/กิจกรรม เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ

ยอดรวมทัง้สิน้ 64.3816 15.2412 15.3224 15.1689 18.6491

แผนงานยทุธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ผลผลิต/โครงการที ่1 ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 64.3816 15.2412 15.3224 15.1689 18.6491

ตวัชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ 70 64.3816 15.2412 15.3224 15.1689 70 18.6491

ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ LPA

ไม่น้อยกว่า

ตวัชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ 70 64.3816 15.2412 15.3224 15.1689 70 18.6491

ผ่านเกณฑ์การประเมินดา้นการบริหารจัดการ

ในระดบัดมีาก ไม่น้อยกว่า

1.กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะดา้นการศึกษา 18.1387 4.7655 4.7655 4.7655 4.7655

2.กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะดา้นสังคม 32.7429 9.3857 9.3857 9.3857 9.3858

3.กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะดา้นการบริหาร 8.700 8.7000

  จัดการ

4.กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะดา้นสิง่แวดล้อม 4.8000 4.8000

1. ใหร้วมทกุแผนงานของหน่วยงานด้วย

2. ใหจ้ัดท าเปน็แผนเต็มปี

8.2  แผนการปฏบิตังิานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565 (จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ) 

          หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

หมายเหต ุ:
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แบบฟอร์ม ก.3

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมืองแพรกษา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งปม.ทั้งสิ้น งบประมาณ ระบหุมายเลข ระบหุมายเลข

ประเภทรายการผูกพัน ปงีบประมาณ (ไม่รวมเผ่ือเหลือ ที่ตั้งไว้ สถานภาพ เหตผุลความจ าเปน็ ค าชี้แจง

ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ เริ่มตน้-สิ้นสุด เผ่ือขาดและเงิน ตั้งแตเ่ริ่ม ป ี2565 ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ปตีอ่ ๆ ไป ตามหมายเหตุ ในการตั้งงบประมาณ พร้อมเหตผุล

นอกงบประมาณ) จนถึงป ี64 ผูกพันขา้มปี

ตามหมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น

1. ผูกพันสัญญา

ผลผลิต/โครงการ.........................

งบรายจา่ย............................

(1) รายการ

2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42 

ผลผลิต/โครงการ.........................

งบรายจา่ย............................

(1) รายการ

3. ผูกพันรายการใหม่

ผลผลิต/โครงการ.........................

งบรายจา่ย............................

(1) รายการ

ผลผลิต/โครงการ.........................

งบรายจา่ย............................

(1) รายการ

  หมายเหตุ

1. ให้แสดงงบด าเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบด าเนินงานและงบลงทุน

2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ต้ังใหม่ในปี 2565 โดย จ าแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้

(1) ผูกพันตามสัญญา    (2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42    (3) ผูกพันรายการใหม่ ปี 2564

3. ให้ระบุหมายเลขก ากับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

(1) ยังไม่ได้ด าเนินการใด ๆ ทั้งส้ิน    (2) ก าลัง-ส ารวจออกแบบ/-ก าหนดคุณลักษณะ    (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ    (4) อยูร่ะหวา่งจัดซ้ือจัดจ้าง    (5) จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว    (6) ลงนามในสัญญาแล้ว    (7) ยกเลิกรายการ

4. ให้ระบุหมายเลขก ากับเหตุผลความจ าเป็นในการต้ังงบประมาณผูกพันข้ามปี

(1) เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง (ผูกพันตามสัญญา)    (2)  เป็นรายการที่ต้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.41, ม.42)    (3) เป็นรายการที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ (รายการผูกพันใหม)่

8.3  รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ไม่มี 
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8.4  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

จ าแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต  ผลผลิตการจดับรกิารสาธารณะ                                                               64,381,600   บาท

1.งบเงินอดุหนุน                                                                                            64,381,600  บาท

  1.1  เงินอดุหนุนทั่วไป                                                                                   59,520,200   บาท

    1)  ค่าใช้จา่ยบคุลากร                                                                                2,704,000    บาท

      (1)  เงินอดุหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบงัคับ                                                 

           (เงินเดือนครู  ค่าจา้งประจ า)                                                                 1,061,500     บาท

      (2)  เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบคุลากร                                                                             926,500      บาท

      (3)   เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก                                              716,000      บาท

    2)  ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน                                                                              49,042,700   บาท

      (1)  เงินอดุหนุนการสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพผู้สูงอายุ                                             27,423,600   บาท

      (2)  เงินอดุหนุนการสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพความพกิาร                                             4,953,600    บาท

      (3)  เงินอดุหนุนการสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์                                                    126,000     บาท

      (4)  เงินอดุหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจดัการศึกษาท้องถิ่น       

           (ค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน)                                                              3,000  บาท

      (5)  เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก            126,900  บาท

          (5.1)  ค่าจดัการเรียนการสอน                                                                        85,000  บาท

          (5.2)  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน                                                                          11,100  บาท

          (5.3)   ค่าหนังสือเรียน                                                                                     7,400  บาท

          (5.4)   ค่าอปุกรณ์การเรียน                                                                                7,400  บาท

          (5.5)  ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน                                                               16,000  บาท

       (6)  เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนั                                                   9,516,000  บาท

       (7)  เงินอดุหนุนส าหรับการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน         2,378,500  บาท

          (7.1)   ค่าจดัการเรียนการสอน                                                               1,241,300  บาท

          (7.2)  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน                                                                       247,000   บาท

          (7.3)  ค่าหนังสือเรียน                                                                              365,000   บาท
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          (7.4)  ค่าอปุกรณ์การเรียน                                                                           211,400  บาท

          (7.5)  ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพการเรียน                                                          313,800  บาท

       (8)  เงินอดุหนุนส าหรับขับเคล่ือนโครงการปลอดสัตวป์ลอดโรค  คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้

ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอเจา้ฟา้จฬุาภรณวลัยลักษณ์

อคัรราชกมุารี  กรมพระศรีสวางควฒัน  วรขัตติยราชนารี                                                        108,800  บาท

      (9) เงินอดุหนุนส าหรับข้อมูลจ านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบยีนสัตวโ์ครงการสัตวป์ลอดโรค

คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์ 

 ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอเจา้ฟา้จฬุาภรณวลัยลักษณ์อคัรราชกมุารี 

กรมพระศรีสวางควฒัน  วรขัตติยราชนารี                                                                          10,900   บาท

     (10) เงินอดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข        120,000    บาท

     (11) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)                                               4,275,400  บาท

    3) เงินอดุหนุนด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกจิถ่ายโอน                                       7,773,500  บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                                                  4,861,400  บาท

    1) ค่าครุภณัฑ์                                                                                           4,861,400  บาท

      (1) ครุภณัฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากวา่ 1 ล้านบาท

          รวม 2รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                        61,400  บาท

               1. เงินอดุหนุนการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา

               2. เงินอดุหนุนการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 

โรงเรียนแพรกษาวทิยา

      (2) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่

6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 170 กโิลวตัต์ แบบอดัท้าย

ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 2 คัน   4,800,000  บาท
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แบบฟอรม์ ก.4

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองแพรกษา

แหล่ง ระยะเวลา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายทัง้ส้ินของโครงการ แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2565 ค าอธิบาย*

ชื่อโครงการ เงินกู้ ด าเนินงาน(ป)ี โครงการ โครงการ เงินกู้ เงินบาท รวม เงินกู้ เงินบาท รวม การจัดสรร

(ระบุ) 25… - 25… สมทบ วงเงินทัง้ส้ิน สมทบ วงเงินทัง้ส้ิน ปี 2565

หมายเหตุ * รายละเอยีดโครงการ

8.5   โครงการ/รายการที่ไดร้บัเงินกู้ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ไม่มี 
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แบบฟอร์ม ก.5

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงแพรกษา

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568

1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 63.7893 118.2237 173.2799 231.0887 291.7879 355.5223
2. รายไดป้ระเภทเงินนอกงบประมาณ 211.9078 222.5032 233.6283 245.3097 257.5753 270.4540

2.1 เงินรายได้ 15.7731 16.5618 17.3898 18.2593 19.1723 20.1309
2.2 เงินที่รัฐบาลอดุหนุนหรือจัดสรรให้ 196.1347 205.9414 216.2385 227.0504 238.403 250.3231
2.3 ทุนหมุนเวยีน - - - - - -
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ - - - - - -
2.5 เงินอดุหนุนและบริจาค - - - - - -
2.6 เงินกู้ในประเทศ - - - - - -
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - -
2.8 อื่น ๆ - - - - - -

3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1. + 2.) 275.6971      340.7269  406.9082  476.3984  549.3632  625.9763       
4. น าไปสมทบกับงบประมาณ - - - - - -

4.1 งบบุคลากร - - - - - -
4.2 งบด าเนินงาน - - - - - -
4.3 งบลงทุน - - - - - -
4.4 งบเงินอดุหนุน - - - - - -
4.5 งบรายจ่ายอื่น - - - - - -

5. คงเหลือหลังหักเงินน าไปสมทบกับงบประมาณ (3. - 4.) 275.6971 340.7269 406.9082 476.3984 549.3632 625.9763
6. แผนการใชจ้่ายอ่ืน 157.4734 167.4470 175.8195 184.6105 193.8409 203.5329

6.1 ภารกจิพื้นฐาน 126.4817 134.9058 141.6511 148.7337 156.1703 163.9788

6.1.1 รายจ่ายประจ า 93.3764 98.0452 102.9475 108.0949 11.4996 119.1746
6.1.2 รายจ่ายลงทุน 33.1053 36.8606 38.7036 40.6388 42.6707 44.8042

6.2 ภารกจิเพื่อการพัฒนา 30.9917 32.5412 34.1684 35.8768 37.6706 39.5541

6.2.1 รายจ่ายประจ า 30.9627 32.5108 34.1364 35.8432 37.6354 39.5171

6.2.2 รายจ่ายลงทุน 0.0290 0.0304 0.0320 0.0336 0.0352 0.0370

7. คงเหลือ (5.-6.) 118.2237      173.2799  231.0887  291.7879  355.5223  422.4434       

8.6  เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จา่ยเงินนอกงบประมาณ

สถานะการเงิน ป ี2563
ประมาณการ/แผนการใชจ้่ายเงินนอกงบประมาณ

หมายเหตุ
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แบบฟอร์ม ก.6

9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมืองแพรกษา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ต้ังงบประมาณไว้

ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน ประเภทรายการ* เหตุผล

ที่ ที่

ประเภทรายการ* 

1.ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่                                                            

2.รายการที่มีวงเงินโอนเปล่ียนแปลงเกนิร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ต้ังไว ้(ส าหรับงบลงทนุใหแ้สดงเฉพาะงบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกนิ 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกนิ 10 ล้านบาท)

3. เปล่ียนแปลงสถานที่ด าเนินงานจากที่ก าหนดไวเ้ดิม

โอนเปล่ียนแปลงเปน็

ไม่มี 
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แบบฟอร์ม ก.7

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมืองแพรกษา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ต้ังงบประมาณไว้

ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน ประเภทรายการ* เหตุผล

ที่ ที่

ประเภทรายการ* 

1.ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่                                                            

2.รายการที่มีวงเงินโอนเปล่ียนแปลงเกนิร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ต้ังไว ้(ส าหรับงบลงทนุใหแ้สดงเฉพาะงบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกนิ 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกนิ 10 ล้านบาท)

3. เปล่ียนแปลงสถานที่ด าเนินงานจากที่ก าหนดไวเ้ดิม

โอนเปล่ียนแปลงเปน็

ไม่มี 
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แบบฟอร์ม ก.8

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองแพรกษา

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
รวมทั้งสิน้ 71.7555             71.7555             -                     6.4194                8.95                     -  - 

งบบคุลากร  -  -  -  -  -  -  - 

งบด าเนินงาน  -  -  -  -  -  -  - 

งบลงทุน  -  -  -  -  -  -  - 

งบเงินอดุหนุน 71.7555               71.7555              - 6.4194                8.95                   -  -

งบรายจา่ยอื่น  -  -  -  -  -  -  - 

หมายเหตุ
 (1) งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

 (2) ได้รับอนุมัติเงินประจ างวด/อนุมัติใหโ้อนเปล่ียนแปลงรายการ
 (3) รายการที่ท าสัญญากอ่หนี้ผูกพนัไว้แล้ว 
 (4) ผลการเบกิจา่ยรวมทั้งส้ิน ณ วันที่ 30 เม.ย.64
 (5) ร้อยละของการเบกิจา่ยกบังบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

 (6) เงินที่ขออนุมัติกนัไว้เบกิจา่ยเหล่ือมป ีณ วันที่ 30 กนัยายน 2563

 (7) เงินกนัที่ท าสัญญากอ่หนี้ผูกพนัไว้แล้ว ณ วันที่ 30 กนัยายน 2563

เบกิจา่ยแล้ว 
ณ 30 เม.ย.64

รอ้ยละเบกิจา่ย
ตอ่งบประมาณ

ขอกันเงินฯ ก่อหน้ีผูกพัน

11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบรายจา่ย

งบประมาณป ี2564 งบประมาณป ี2563
วงเงิน

งบประมาณ
ไดร้บัจดัสรร ก่อหน้ีผูกพัน
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แบบฟอร์ม ก.9

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองแพรกษา
 หน่วย : บาท 

1. ค่าใช้จา่ยในการจา้งทีป่รึกษา
(1) รายการ... วัตถุประสงค์

ทีป่รึกษาไทย ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับ
ทีป่รึกษาต่างประเทศ

2. ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและสัมมนา

(1) รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร...) วัตถุประสงค์
ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย
ต่างประเทศ (ประเทศ.........) ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับ

3. ค่าใช้จา่ยในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
(1) รายการ... วัตถุประสงค์

สถานีโทรทัศน์ ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับ
สถานีวิทยุ
หนังสือพิมพ์

สือ่อ่ืนๆ
4. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและการเจรจาและประชุมนานาชาติ

(1) รายการ... วัตถุประสงค์
ค่าเบีย้เลีย้ง กลุ่มเป้าหมาย
ค่าทีพั่ก ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับ
ค่าพาหนะ
ค่าเครื่องแต่งกาย
อ่ืน ๆ …

หมายเหตุ

1. ประเภทการประชุม ตาม ข้อ 4. ให้ระบุประเภทการประชุม เช่น ประชุมสัมมนา / เจรจาธุรกจิ / ปรึกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจบัญชี เป็นต้น
 2. รายละเอยีดโครงการ ตาม ข้อ 1 - 4 ให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

งบประมาณป ี2565

ร่าง พ.ร.บ.จดัสรร
เบกิจา่ย

(ณ วันที.่..)

12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
และการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ

รายการ
งบประมาณป ี2563 งบประมาณป ี2564 ค าชี้แจง

(เหตุผลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับ)
จดัสรร จา่ยจริง

ไม่มี 
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13. การด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

ไม่มี 


