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จัดท าโดย... 
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เทศบาลต าบลบางปลา อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

 



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลบางปลา

อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปลา

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลบางปลา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
บางปลาอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลบางปลาจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 125,165,185.10 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 94,938,204.98 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 32,884,908.23 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 2 โครงการ รวม 1,971,288.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 10,211,288.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 29,290,000.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 90,781,109.82 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 14,944,070.14 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,939,573.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 1,556,124.94 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 451,661.87 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 600.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 48,095,938.87 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 23,793,141.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 105,900.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 57,196,220.85 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 14,619,360.02 บาท

งบบุคลากร จํานวน 19,416,466.42 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 15,404,517.51 บาท

งบลงทุน จํานวน 4,486,620.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 20,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,249,256.90 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 105,900.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลบางปลา
อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 14,679,121.65 14,470,000.00 15,190,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,878,574.20 1,755,000.00 1,855,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,028,002.24 960,000.00 1,400,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 675,669.25 890,000.00 890,000.00

หมวดรายได้จากทุน 30,560.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 18,291,927.34 18,075,000.00 19,335,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 33,176,208.85 36,425,000.00 38,665,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 33,176,208.85 36,425,000.00 38,665,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 23,303,045.00 23,600,000.00 26,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 23,303,045.00 23,600,000.00 26,000,000.00

รวม 74,771,181.19 78,100,000.00 84,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 14,500,227.02 12,620,000.00 15,598,400.00

งบบุคลากร 17,028,586.39 25,734,330.00 28,361,000.00

งบดําเนินงาน 17,110,243.33 22,759,070.00 24,968,960.00

งบลงทุน 7,066,008.50 14,047,600.00 11,644,800.00

งบรายจ่ายอืน 20,000.00 35,000.00 35,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,854,000.00 2,904,000.00 3,391,840.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 58,579,065.24 78,100,000.00 84,000,000.00

รวม 58,579,065.24 78,100,000.00 84,000,000.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลบางปลา

อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลบางปลา

อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 17,591,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,626,440

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 18,174,700

แผนงานสาธารณสุข 4,031,700

แผนงานเคหะและชุมชน 21,717,960

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 245,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,714,200

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์ 300,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 15,598,400

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 84,000,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 9,475,700 2,847,000 12,322,700

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,400 0 2,848,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,627,300 2,847,000 9,474,300

งบดําเนินงาน 3,246,500 721,000 3,967,500

    ค่าตอบแทน 661,000 166,000 827,000

    ค่าใช้สอย 1,252,000 240,000 1,492,000

    ค่าวัสดุ 448,500 315,000 763,500

    ค่าสาธารณูปโภค 885,000 0 885,000

งบลงทุน 1,152,400 64,000 1,216,400

    ค่าครุภัณฑ์ 1,152,400 64,000 1,216,400

งบรายจ่ายอืน 35,000 0 35,000

    รายจ่ายอืน 35,000 0 35,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 0 50,000

    เงินอุดหนุน 50,000 0 50,000

                                             รวม 13,959,600 3,632,000 17,591,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบางปลา

อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 1,760,600 1,760,600

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,760,600 1,760,600

งบดําเนินงาน 1,800,000 1,800,000

    ค่าตอบแทน 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 520,000 520,000

    ค่าวัสดุ 680,000 680,000

    ค่าสาธารณูปโภค 550,000 550,000

งบเงินอุดหนุน 65,840 65,840

    เงินอุดหนุน 65,840 65,840

                                             รวม 3,626,440 3,626,440

แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,657,300 5,410,700 7,068,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,657,300 5,410,700 7,068,000

งบดําเนินงาน 860,000 6,895,700 7,755,700

    ค่าตอบแทน 30,000 56,000 86,000

    ค่าใช้สอย 105,000 4,314,400 4,419,400

    ค่าวัสดุ 65,000 2,525,300 2,590,300

    ค่าสาธารณูปโภค 660,000 0 660,000

งบลงทุน 0 75,000 75,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 75,000 75,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,276,000 3,276,000

    เงินอุดหนุน 0 3,276,000 3,276,000

                                             รวม 2,517,300 15,657,400 18,174,700



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 2,163,700 0 2,163,700

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,163,700 0 2,163,700

งบดําเนินงาน 583,000 1,161,000 1,744,000

    ค่าตอบแทน 52,000 0 52,000

    ค่าใช้สอย 311,000 911,000 1,222,000

    ค่าวัสดุ 220,000 250,000 470,000

งบลงทุน 76,500 47,500 124,000

    ค่าครุภัณฑ์ 76,500 47,500 124,000

                                             รวม 2,823,200 1,208,500 4,031,700

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 2,145,600 1,030,300 0 1,188,400 4,364,300

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,145,600 1,030,300 0 1,188,400 4,364,300

งบดําเนินงาน 242,000 1,651,260 40,000 5,291,000 7,224,260

    ค่าตอบแทน 81,000 35,000 0 1,000 117,000

    ค่าใช้สอย 121,000 970,000 5,000 4,820,000 5,916,000

    ค่าวัสดุ 40,000 596,260 35,000 420,000 1,091,260

    ค่าสาธารณูปโภค 0 50,000 0 50,000 100,000

งบลงทุน 52,400 10,077,000 0 0 10,129,400

    ค่าครุภัณฑ์ 52,400 150,000 0 0 202,400

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 9,927,000 0 0 9,927,000

                                             รวม 2,440,000 12,758,560 40,000 6,479,400 21,717,960

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 245,000 245,000

    ค่าใช้สอย 245,000 245,000

                                             รวม 245,000 245,000



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบบุคลากร 681,700 0 681,700

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 681,700 0 681,700

งบดําเนินงาน 1,020,500 912,000 1,932,500

    ค่าตอบแทน 45,500 0 45,500

    ค่าใช้สอย 640,000 912,000 1,552,000

    ค่าวัสดุ 335,000 0 335,000

งบลงทุน 100,000 0 100,000

    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 0 100,000

                                             รวม 1,802,200 912,000 2,714,200

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด รวม

งบดําเนินงาน 300,000 300,000

    ค่าสาธารณูปโภค 300,000 300,000

                                             รวม 300,000 300,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 15,598,400 15,598,400

    งบกลาง 15,598,400 15,598,400

                                             รวม 15,598,400 15,598,400







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลบางปลา
อําเภอ เมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 14,166,246.50 14,506,660.00 14,300,000.00 4.90 % 15,000,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 24,901.40 23,832.65 25,000.00 0.00 % 25,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 143,550.00 148,629.00 145,000.00 13.79 % 165,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 14,334,697.90 14,679,121.65 14,470,000.00 15,190,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 2,813.00 2,580.20 3,000.00 66.67 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 74,571.00 83,627.00 100,000.00 100.00 % 200,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 1,262,200.00 1,310,040.00 1,260,000.00 0.00 % 1,260,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 0.00 225,800.00 73,960.00 85,000.00 -52.94 % 40,000.00

     ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 0.00 6,300.00 5,400.00 7,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 0.00 2,100.00 1,800.00 2,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 1,930.00 3,490.00 4,000.00 -50.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 118,772.00 8,000.00 -75.00 % 2,000.00

     ค่าปรับอืน ๆ 0.00 500.00 800.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 228,300.00 235,500.00 240,000.00 25.00 % 300,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562
     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 33,280.00 34,160.00 35,000.00 -2.86 % 34,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 660.00 1,090.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0.00 140.00 205.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 100.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 1,840,594.00 1,878,574.20 1,755,000.00 1,855,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 92,000.00 60,000.00 100,000.00 400.00 % 500,000.00

     ดอกเบีย 0.00 864,561.35 968,002.24 860,000.00 4.65 % 900,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 956,561.35 1,028,002.24 960,000.00 1,400,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 70,000.00 21,000.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 868,958.00 654,669.25 860,000.00 0.00 % 860,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 938,958.00 675,669.25 890,000.00 890,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 2,230.00 30,560.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 2,230.00 30,560.00 0.00 0.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 956,750.68 811,325.07 950,000.00 -47.37 % 500,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 14,558,687.06 14,908,350.06 14,500,000.00 0.00 % 14,500,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 6,349,021.70 6,819,374.98 6,300,000.00 6.35 % 6,700,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 740,389.02 568,551.10 700,000.00 7.14 % 750,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 1,169,833.52 1,182,853.27 1,100,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 2,516,321.57 2,850,537.18 2,500,000.00 60.00 % 4,000,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 34,844.53 41,348.74 35,000.00 -14.29 % 30,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 39,971.73 36,902.45 40,000.00 -12.50 % 35,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 4,150,043.00 5,956,966.00 10,300,000.00 17.96 % 12,150,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 30,515,862.81 33,176,208.85 36,425,000.00 38,665,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 15,561,834.00 23,303,045.00 23,600,000.00 10.17 % 26,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 15,561,834.00 23,303,045.00 23,600,000.00 26,000,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 64,150,738.06 74,771,181.19 78,100,000.00 84,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลบางปลา

อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 84,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 15,190,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 15,000,000 บาท
 ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีทีล่วงมาเป็นเกณฑ์ 
และรายใหม่ทีคาดว่าจะมีเพิมขึน
 
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 25,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจํานวนรายของผู้ทีเคยเสียภาษี   
และรายใหม่ทีคาดว่าจะมีมาเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฏหมาย

ภาษีป้าย จํานวน 165,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีทีล่วงมาเป็นเกณฑ์ 
และตามจํานวนป้ายในปัจจุบันและในอนาคตทีคาดว่าจะเพิมขึน
ตามสภาวะเศรษฐกิจ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,855,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีทีล่วงมาเป็นเกณฑ์
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้ตามทีคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 1,260,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีทีล่วงมาเป็นเกณฑ์  
และตามทีคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีทีล่วงมาเป็นเกณฑ์ 

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการไว้ตามทีคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้ตามทีคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ตามกฏหมาย

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ตามทีคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้
จากผู้กระทําความผิดตามกฏหมาย
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ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ตามทีคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้
จากผู้กระทําความผิดตามกฏหมาย

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้ตามทีคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้
จากผู้รับจ้างทีส่งงานล่าช้า

ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีทีล่วงมาเป็นเกณฑ์ 

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ตามทีคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 300,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีทีล่วงมาเป็นเกณฑ์ 
และตามจํานวนรายของผู้ทีเคยเสียค่าใบอนุญาตประกอบกิจการ
ทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพิมขึน

ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 34,000 บาท

ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีทีล่วงมาเป็นเกณฑ์ 
และตามจํานวนรายของผู้ทีเคยเสียค่าใบอนุญาตจัดตัง
สถานทีจําหน่ายอาหารฯ เพิมขึน

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ตามทีคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้

ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีทีล่วงมาเป็นเกณฑ์

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีทีล่วงมาเป็นเกณฑ์ 
และตามจํานวนรายใหม่ทีคาดว่าจะมีเพิมขึน

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีทีล่วงมาเป็นเกณฑ์ 
และตามจํานวนรายใหม่ทีคาดว่าจะมีเพิมขึน

ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ตามทีคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,400,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 500,000 บาท
 ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีทีล่วงมาเป็นเกณฑ์ 
และตามจํานวนรายใหม่ทีคาดว่าจะมีเพิมขึน
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ดอกเบีย จํานวน 900,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีทีล่วงมาเป็นเกณฑ์ 
และตามจํานวนเงินฝากทีคาดว่าจะมีเพิมขึน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 890,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีทีล่วงมาเป็นเกณฑ์ 
และตามจํานวนโครงการของงบลงทุนฯ ทีคาดว่าจะมีเพิมขึน

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 860,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีทีล่วงมาเป็นเกณฑ์ 
และตามจํานวนรายใหม่ทีคาดว่าจะมีเพิมขึน

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 38,665,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีทีล่วงมาเป็นเกณฑ์   
และตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิม

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 14,500,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีทีล่วงมาเป็นเกณฑ์  
และตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิม

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 6,700,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีทีล่วงมาเป็นเกณฑ์  
และตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 750,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีทีล่วงมาเป็นเกณฑ์  
และตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิม
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,000,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีทีล่วงมาเป็นเกณฑ์  
และตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิม
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีทีล่วงมาเป็นเกณฑ์  
และตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิม
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 35,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีทีล่วงมาเป็นเกณฑ์  
และตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 12,150,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีทีล่วงมาเป็นเกณฑ์  
และตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิม
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 26,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 26,000,000 บาท

ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีทีล่วงมาเป็นเกณฑ์  
และตามจํานวนทีคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 725,760.00 725,760.00 725,800.00 0 % 725,800

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0 % 180,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0 % 180,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 207,360.00 207,360.00 207,400.00 0 % 207,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0.00 1,555,200.00 1,555,200.00 1,555,200.00 0 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 2,848,320.00 2,848,320.00 2,848,400.00 2,848,400

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 2,608,436.00 2,869,358.00 4,165,880.00 12.49 % 4,686,100

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 334,500.00 383,900.00 413,400.00 -3.63 % 398,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 473,240.00 484,680.00 520,700.00 7.91 % 561,900

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 662,780.00 668,720.00 999,000.00 -3.96 % 959,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 15,060.00 10,160.00 24,000.00 -10.42 % 21,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 4,094,016.00 4,416,818.00 6,122,980.00 6,627,300

รวมงบบุคลากร 0.00 6,942,336.00 7,265,138.00 8,971,380.00 9,475,700

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลบางปลา

อําเภอเมืองสมุทรสาคร    จังหวัดสมุทรสาคร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 947,270.00 714,650.00 1,370,000.00 -61.31 % 530,000

ค่าเบียประชุม 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 18,020.00 19,720.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 6,000.00 0.00 36,000.00 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 56,550.00 44,200.00 70,000.00 0 % 70,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 1,027,840.00 778,570.00 1,501,000.00 661,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 207,228.00 364,858.57 351,842.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 352,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 51,168.70 84,596.00 200,000.00 0 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

ค่าใช้จ่ายเพือชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสิน
ไหมทดแทน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายเพือเตรียมความพร้อมของท้อง
ถินทีจะรองรับการถ่ายโอนภารกิจฯ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการเทศบาลเคลือนที 0.00 14,200.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการประชุมสันนิบาตเทศบาลของ
จังหวัดสมุทรสาคร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานของ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และบุคลากร 0.00 0.00 0.00 99,000.00 51.52 % 150,000

โครงการวันเทศบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

อบรมการบริหารตามหลักทศพิธ
ราชธรรม และดํารงชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 25,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 102,504.80 177,507.50 80,000.00 150 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 375,101.50 651,962.07 780,842.00 1,252,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 79,887.00 58,978.00 90,000.00 11.11 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 26,635.00 29,920.00 40,000.00 25 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 15,824.00 0.00 0.00 100 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 63,604.30 63,042.30 80,000.00 25 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 49,966.60 79,320.00 120,000.00 -1.25 % 118,500

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 235,916.90 231,260.30 340,000.00 448,500

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 333,528.74 348,793.40 354,000.00 12.99 % 400,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 168,155.86 208,526.98 266,000.00 5.26 % 280,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 35,292.10 33,242.88 42,000.00 2.38 % 43,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 23,618.00 11,460.00 20,000.00 10 % 22,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 129,427.20 129,427.20 140,000.00 0 % 140,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 690,021.90 731,450.46 822,000.00 885,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 2,328,880.30 2,393,242.83 3,443,842.00 3,246,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าเก้าอีจัดเลิยง 0.00 0.00 32,500.00 0.00 0 % 0

ค่าเครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา 0.00 0.00 17,655.00 0.00 0 % 0

ค่าตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมเครือง
โทรศัพท์แบบตังโต๊ะ 0.00 0.00 56,710.00 0.00 0 % 0

ค่าตู้เหล็ก 2 บาน 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

ค่าตู้เหล็กบานเลือนทึบ 3 ฟุต 0.00 0.00 15,800.00 0.00 0 % 0

ค่าโต๊ะพับสแตนเลส ขนาด 75x180x75 
ซม. 0.00 0.00 148,000.00 0.00 0 % 0

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 
12,000 บีทียู 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 34,000

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 
18,000 บีทียู 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,600

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 
24,000 บีทียู 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 194,400

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 
36,000 บีทียู 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 658,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องบันทึกภาพวีดีโอเคลือนไหว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 39,900

ขาตังกล้องถ่ายวีดีโอ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE 
สําหรับการบริการด้านงานทะเบียน
ราษฎร   เพือรองรับระบบ Scanner 
และ Smart card reader   จํานวน 1 
ชุด       

       

0.00 0.00 0.00 53,000.00 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิว)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 132,000

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 32,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 
(27 หน้า/นาที)    

0.00 0.00 0.00 15,800.00 -100 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
สี แบบ Network  0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา (18หน้า/นาที) 0.00 0.00 3,210.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800  VA 0.00 0.00 0.00 25,200.00 -40.48 % 15,000

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA 0.00 34,240.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 34,240.00 295,875.00 106,000.00 1,152,400

รวมงบลงทุน 0.00 34,240.00 295,875.00 106,000.00 1,152,400

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 20,000.00 20,000.00 35,000.00 -100 % 0

รายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

รวมรายจ่ายอืน 0.00 20,000.00 20,000.00 35,000.00 35,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 20,000.00 20,000.00 35,000.00 35,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนศูนย์กลางการช่วยเหลือ
ประชาชนอําเภอเมืองสมุทรสาคร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดอําเภอเมืองสมุทรสาคร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 450,000.00 0.00 0.00 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 450,000.00 0.00 0.00 50,000

รวมงานบริหารทัวไป 0.00 9,775,456.30 9,974,255.83 12,556,222.00 13,959,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 1,249,103.00 1,289,348.00 1,310,810.00 67.84 % 2,200,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 48,000.00 0 % 48,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 147,900.00 152,400.00 170,400.00 0 % 170,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 218,900.00 225,480.00 247,700.00 4.84 % 259,700

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 143,350.00 127,541.43 156,200.00 6.08 % 165,700

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 17,820.00 11,476.61 12,060.00 -73.47 % 3,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 1,777,073.00 1,806,246.04 1,945,170.00 2,847,000

รวมงบบุคลากร 0.00 1,777,073.00 1,806,246.04 1,945,170.00 2,847,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 28,320.00 29,980.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 24,020.00 44,580.00 80,000.00 0 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 52,340.00 74,560.00 166,000.00 166,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 3,600.00 69,978.00 30,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 44,408.00 19,200.00 75,000.00 100 % 150,000

โครงการการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 38,552.10 15,119.10 30,000.00 33.33 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 86,560.10 104,297.10 150,000.00 240,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 31,591.50 32,754.00 50,000.00 60 % 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 6,210.00 13,230.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 14,435.64 37,526.92 50,000.00 60 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 79,050.00 106,970.00 145,000.00 -17.24 % 120,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 131,287.14 190,480.92 280,000.00 315,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 9,870.75 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 9,870.75 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 280,057.99 369,338.02 596,000.00 721,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซี
ซี

0.00 1,105,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 64,000
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1
(27 หน้า/นาที)    0.00 0.00 0.00 23,700.00 -100 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 20,897.10 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 1,126,397.10 0.00 23,700.00 64,000

รวมงบลงทุน 0.00 1,126,397.10 0.00 23,700.00 64,000

รวมงานบริหารงานคลัง 0.00 3,183,528.09 2,175,584.06 2,564,870.00 3,632,000

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0.00 12,958,984.39 12,149,839.89 15,121,092.00 17,591,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 0

รวมงานเทศกิจ 0.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 0

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 281,780.00 291,000.00 458,280.00 37.78 % 631,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -8.33 % 22,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 13,500.00 18,000.00 18,000.00 0 % 18,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 180,360.00 183,480.00 203,500.00 3.05 % 209,700

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 133,100.00 135,470.00 791,600.00 1.1 % 800,300
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 24,000.00 23,950.00 96,000.00 -17.5 % 79,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 632,740.00 651,900.00 1,591,380.00 1,760,600

รวมงบบุคลากร 0.00 632,740.00 651,900.00 1,591,380.00 1,760,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 4,250.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 4,250.00 20,000.00 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 333,900.00 476,650.00 135,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 1,964.00 0.00 10,000.00 500 % 60,000

โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและโครงการค่ายปรับเปลียน
พฤติกรรมสําหรับผู้เสพยา

0.00 0.00 32,500.00 0.00 0 % 0

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุก
ประเภท 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการฝึกทบทวนศักยภาพพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการ
ฝึกอบรมทีมกู้ชึพกู้ภัยประจําตําบลฯ

0.00 49,834.23 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมพนักงานดับเพลิงและ
การฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟใน
สถานศึกษา

0.00 0.00 47,253.60 0.00 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 546,555.00 376,150.00 300,000.00 33.33 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 932,253.23 932,553.60 455,000.00 520,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 5,172.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 9,370.00 9,835.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 23,540.00 128,441.50 100,000.00 150 % 250,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 209,990.58 252,666.16 200,000.00 25 % 250,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 50,400.00 19.05 % 60,000

วัสดุสํารวจ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 242,900.58 396,114.66 400,400.00 680,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 120,066.90 250,000.00 120 % 550,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 120,066.90 250,000.00 550,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,175,153.81 1,452,985.16 1,125,400.00 1,800,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซือเครืองสูบนํามอเตอร์
ไฟฟ้า  แบบ Submersible Pump 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บริเวณสถานีสูบ
นําชุมชนบ้านใต้วัด จํานวน 1 เครือง 
พร้อมติดตังมิเตอร์วัดกระแสไฟ

0.00 0.00 497,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการจัดซือเครืองสูบนํามอเตอร์
ไฟฟ้า แบบ Submersible Pump 
พร้อมอุปกรณ์  บริเวณสถานีสูบนําใต้
สะพาน   

0.00 0.00 0.00 811,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซือเครืองสูบนํามอเตอร์
ไฟฟ้า แบบ Submersible Pump 
พร้อมอุปกรณ์ บริเวณสถานีสูบนําบ้าน
ใหม่

0.00 0.00 0.00 269,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซือเครืองสูบนํามอเตอร์
ไฟฟ้า แบบ Submersible Pump 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บริเวณสถานีสูบ
นําข้างวัดป่าชัยรังสี จํานวน 2 เครือง 
พร้อมขยายเขตไฟฟ้า ติดตังหม้อแปลง
และมิเตอร์วัดกระแสไฟ 

0.00 1,070,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าเครืองอัดอากาศ ขนาดมอเตอร์ 3 แรง
ม้า ไฟฟ้า 220 โวลต์ 0.00 0.00 51,360.00 0.00 0 % 0

ค่าถังอัดจารบี ใช้ลม แรงอัดสูง ขนาดถัง 
19 ลิตร 0.00 0.00 29,960.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าหัวฉีดนําดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 18,500.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 1,070,000.00 578,320.00 1,098,500.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 1,070,000.00 578,320.00 1,098,500.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ขยายเขต
ระบบจําหน่ายไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 65,840

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 65,840

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 65,840

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 2,877,893.81 2,683,205.16 3,815,280.00 3,626,440

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 2,925,893.81 2,731,205.16 3,863,280.00 3,626,440
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แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 1,192,600.00 20.79 % 1,440,500

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 48,000.00 -58.33 % 20,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 137,640.00 138,270.00 147,200.00 -23.37 % 112,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 24,000.00 21,150.00 20,600.00 16.5 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 161,640.00 159,420.00 1,468,400.00 1,657,300

รวมงบบุคลากร 0.00 161,640.00 159,420.00 1,468,400.00 1,657,300

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 64,800.00 -92.28 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -90 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 134,800.00 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 9,790.50 30,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทด
แทน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 12,750.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร 0.00 15,300.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 3,852.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 15,300.00 26,392.50 55,000.00 105,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 17,400.00 13,824.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 17,750.00 18,130.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 35,150.00 31,954.00 65,000.00 65,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 239,022.86 235,987.22 350,000.00 0 % 350,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 251,701.07 286,025.90 300,000.00 0 % 300,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 1,831.84 0.00 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 490,723.93 523,844.96 660,000.00 660,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 541,173.93 582,191.46 914,800.00 860,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) 0.00 0.00 15,836.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 0.00 7,586.30 7,811.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 0.00 0.00 11,342.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 7,586.30 34,989.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 7,586.30 34,989.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0.00 710,400.23 776,600.46 2,383,200.00 2,517,300
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 519,090.00 1,538,781.29 2,369,800.00 4.57 % 2,478,200

เงินวิทยฐานะ 0.00 60,854.00 134,400.00 134,400.00 0 % 134,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 220,760.00 227,340.00 244,000.00 4.8 % 255,700

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 1,168,740.00 1,106,138.39 2,172,300.00 9.86 % 2,386,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 66,000.00 101,000.00 180,000.00 -13.33 % 156,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 2,035,444.00 3,107,659.68 5,100,500.00 5,410,700

รวมงบบุคลากร 0.00 2,035,444.00 3,107,659.68 5,100,500.00 5,410,700

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 23,140.00 35,000.00 0 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 23,140.00 56,000.00 56,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 15,600.00 49,200.00 100,000.00 100 % 200,000

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการแข่งขันกีฬาสีสําหรับโรงเรียน
อนุบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 15,872.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการแข่งขันกีฬาสีสําหรับโรงเรียน
อนุบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 19,929.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 175,295.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการรับสมัครเด็กนักเรียน โรงเรียน
อนุบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 19,304.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรับสมัครเด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลฯและศุูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 17,476.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 0.00 2,273,298.00 2,648,346.00 2,743,850.00 33.91 % 3,674,400

โครงการสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา 0.00 192,000.00 192,000.00 200,000.00 10 % 220,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 17,774.00 75,755.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 2,709,143.00 3,002,706.00 3,213,850.00 4,314,400

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 46,800.00 40,000.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 50,000.00 60,000.00 60,000.00 0 % 60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 1,788,369.80 1,948,342.80 2,106,000.00 11.84 % 2,355,300

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 9,188.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0.00 79,404.70 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 16,350.00 5,540.00 32,000.00 -6.25 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 1,980,924.50 2,063,070.80 2,278,000.00 2,525,300

รวมงบดําเนินงาน 0.00 4,690,067.50 5,088,916.80 5,547,850.00 6,895,700
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา 0.00 0.00 35,310.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะหมู่บูชา 0.00 9,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เอกสารเหล็ก แบบบานเลือนกระจก 0.00 0.00 75,860.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา-โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี
เรียนระดับอนุบาล 0.00 165,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าเครืองเล่นดีวีดี (DVD) 0.00 0.00 0.00 3,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-กล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพ แบบมุมมอง
คงทีสําหรับติดตังภายในอาคาร(Indoor 
IP Fixed Camera) แบบที 1 พร้อม
อุปกรณ์และค่าติดตัง

0.00 267,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 
48 นิว 0.00 0.00 0.00 23,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองกรองนํา 0.00 99,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะรับประทานอาหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 75,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับสํานัก
งาน 0.00 0.00 15,836.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 546,900.00 127,006.00 26,500.00 75,000

รวมงบลงทุน 0.00 546,900.00 127,006.00 26,500.00 75,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 3,210,654.00 2,854,000.00 2,904,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,276,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 3,210,654.00 2,854,000.00 2,904,000.00 3,276,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 3,210,654.00 2,854,000.00 2,904,000.00 3,276,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 10,483,065.50 11,177,582.48 13,578,850.00 15,657,400

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 11,193,465.73 11,954,182.94 15,962,050.00 18,174,700

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 490,840.00 638,682.67 1,306,000.00 32 % 1,723,900

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 2,210.00 0.00 24,000.00 0 % 24,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 42,000.00 42,000.00 60,000.00 0 % 60,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 153,580.00 161,990.00 177,000.00 5.76 % 187,200

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 5,840.00 430.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 140,260.00 141,660.00 152,000.00 5.66 % 160,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 23,460.00 17,760.00 17,000.00 -52.94 % 8,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 858,190.00 1,002,522.67 1,736,000.00 2,163,700

รวมงบบุคลากร 0.00 858,190.00 1,002,522.67 1,736,000.00 2,163,700

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 66,000.00 -36.36 % 42,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 1,300.00 30,000.00 -83.33 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 1,300.00 101,000.00 52,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 13,800.00 20,000.00 500 % 120,000

ค่าใช้จ่ายเพือชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสิน
ไหมทดแทน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

โครงการคลองสวยนําใส 0.00 37,376.00 33,500.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการชุมชนปลอดขยะ 0.00 83,050.00 80,240.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์และเอดส์ 0.00 0.00 39,050.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด 0.00 0.00 19,175.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 161,155.00 140,682.50 150,000.00 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 281,581.00 326,447.50 451,000.00 311,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 20,379.00 8,584.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 24,824.00 10,000.00 400 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 91,029.14 72,635.48 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 19,860.00 29,930.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 131,268.14 135,973.48 180,000.00 220,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 412,849.14 463,720.98 732,000.00 583,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 32,000

เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที 2 (33 
หน้า/นาที)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 76,500

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 76,500

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0.00 1,271,039.14 1,466,243.65 2,468,000.00 2,823,200

งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 39,743.63 21,624.93 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 39,743.63 21,624.93 50,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 39,743.63 21,624.93 50,000.00 0

รวมงานโรงพยาบาล 0.00 39,743.63 21,624.93 50,000.00 0

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 126,100.00 241,500.00 20,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการคลองสวย นําใส เทศบาลตําบล
บางปลา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 32,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก 0.00 0.00 49,425.00 0.00 100 % 40,000

โครงการชุมชนปลอดขยะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข 0.00 5,000.00 17,880.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ และเอดส์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000

โครงการเพิมศักยภาพแกนนําสุขภาพ
ชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการรณรงค์ ควบคุม และป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (To Be  Number One) ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 63,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 0.00 45,850.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

โครงการสุุขาภิบาลอาหาร 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
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รวมค่าใช้สอย 0.00 176,950.00 308,805.00 104,000.00 911,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 29,980.00 16,470.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 33,083.40 36,435.60 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 300 % 80,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 28,460.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 63,063.40 81,365.60 190,000.00 250,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 240,013.40 390,170.60 294,000.00 1,161,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 47,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 47,500

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 47,500

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 45,000.00 0.00 120,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 45,000.00 0.00 120,000.00 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0.00 285,013.40 390,170.60 414,000.00 1,208,500

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 1,595,796.17 1,878,039.18 2,932,000.00 4,031,700
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 515,520.00 561,540.00 1,446,800.00 12.84 % 1,632,600

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0 % 24,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 134,400.00 134,400.00 152,400.00 0 % 152,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 275,740.00 276,930.00 294,800.00 6.04 % 312,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 47,460.00 41,910.00 40,800.00 -41.18 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 973,120.00 1,014,780.00 1,958,800.00 2,145,600

รวมงบบุคลากร 0.00 973,120.00 1,014,780.00 1,958,800.00 2,145,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 81,000.00 81,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทด
แทน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 2,100.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 2,100.00 0.00 41,000.00 121,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 8,768.00 9,330.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 8,768.00 9,330.00 40,000.00 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 10,868.00 9,330.00 162,000.00 242,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเครืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา) 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

ค่าตู้เหล็กบานเลือนกระจก 0.00 0.00 0.00 22,500.00 -100 % 0

ค่าพัดลมไอเย็น 0.00 0.00 85,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิว)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

เครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA 0.00 11,941.20 0.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500

สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 11,941.20 85,000.00 142,500.00 52,400

รวมงบลงทุน 0.00 11,941.20 85,000.00 142,500.00 52,400

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0.00 995,929.20 1,109,110.00 2,263,300.00 2,440,000
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งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 764,792.00 797,880.00 566,500.00 6.04 % 600,700

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 13,500.00 18,000.00 18,000.00 0 % 18,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 341,975.00 360,240.00 389,200.00 5.76 % 411,600

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 3,035.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 1,123,302.00 1,176,120.00 973,700.00 1,030,300

รวมงบบุคลากร 0.00 1,123,302.00 1,176,120.00 973,700.00 1,030,300

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 47,000.00 -89.36 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 3,740.00 10,000.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 3,740.00 10,000.00 77,000.00 35,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 99,600.00 99,600.00 520,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 520,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 34,338.00 404,712.50 400,000.00 0 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 133,938.00 504,312.50 920,000.00 970,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 9,785.00 9,740.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 189,372.88 184,984.97 190,000.00 111.72 % 402,260

วัสดุก่อสร้าง 0.00 64,320.00 53,900.00 60,000.00 0 % 60,000
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 5,866.66 5,478.30 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -60 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 77,040.00 79,400.00 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุสํารวจ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 346,384.54 333,503.27 387,000.00 596,260

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 74,778.70 118,277.55 200,000.00 -75 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 74,778.70 118,277.55 200,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 558,841.24 966,093.32 1,584,000.00 1,651,260

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าเครืองตบดิน 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0

ค่าเครืองสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 0.00 0.00 11,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าเครืองอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน 
(Drone) พร้อมอุปกรณ์ฯ 0.00 0.00 0.00 109,900.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าเครืองเชือมโลหะ (ไฟฟ้าแบบหูหิว) 
พร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

ค่าเครืองตัดไฟเบอร์  ขนาด 14 นิว  
พร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 48,800.00 117,400.00 150,000
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าถมดิน

โครงการถมดินด้านหลังเขือนริมแม่นํา
ท่าจีน  ชุมชนบ้านใต้วัด พร้อมปรับภูมิ
ทัศน์

0.00 0.00 0.00 2,689,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงก่อสร้างห้องนํา-ส้วม 
บริเวณชัน 2 อาคารอเนกประสงค์ (กอง
ช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 375,000

โครงการปรับปรุงต่อเติมก่อสร้างหลังคา
โครงเหล็กอาคารอเนกประสงค์เทศบาล
ตําบลบางปลา (กองการศึกษา)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบางปลา  (กองการศึกษา) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 130,000

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) (กองการศึกษา) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์พร้อม
หลังคาและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดบาง
ปลา  (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,670,000

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ค.ส
.ล.,ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์,ราวกัน
ตก และปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา

0.00 1,085,990.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังกล้องวงจรปิด CCTV 
แบบไร้สาย  จํานวน 20 ตัว บริเวณใน
เขตเทศบาลตําบลบางปลา

0.00 0.00 864,818.50 0.00 0 % 0

โครงการติดตังชุดไฟสัญญาณเตือนโซ
ล่าห์เซลจราจร ขนาด 300 มม. ชนิด 10 
วัตต์ จํานวนหลอด LED 230 ดวง 
พร้อมเสาสูง 3 เมตร  จํานวน 10 ชุด

0.00 133,215.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการติดตังไฟสนาม,อัฒจรรย์ และรัว
โครงตาข่ายหลังประตู บริเวณสนาม
ฟุตบอลหน้าโรงเรียนวัดบางปลา ติดตัง
ราวเหล็กกันรถ บริเวณสนามฟุุตซอล 
หลังตลาดสดเทศบาล

0.00 0.00 499,000.00 0.00 0 % 0

โครงการทําแผงเหล็กกันขยะพร้อมชุบ
กัลป์วาไนท์ประตูระบายนําใต้สะพาน 
บ้านใหม่ ,ใต้วัด, วัดป่าชัยรังสี (งาน
ป้องกันฯ-สํานักปลัด)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 202,000

โครงการปรับปรุงก่อสร้างท่าเทียบเรือ 
ขนาดไม่เกิน 2 ตันกรอส บริเวณหน้าวัด
บางปลา

0.00 2,380,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงก่อสร้างรางระบายนํา 
คสล. ถนนสาย สค.ถ. 8-0010 (ซอย
เทศบาล 11 แยกขวา 1) ชุมชนบ้านจัด
สรร (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

โครงการปรับปรุงคอสะพาน คสล.เหลือง
สละ ฝังทิศใต้ 0.00 0.00 438,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
สิงก่อสร้าง (สะพาน,ทางเท้าหรือถนนสาย
ต่างๆ ,ท่อ/ทางระบายนํา,เขือน ฯลฯ) ของ
เทศบาล

0.00 0.00 396,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบบําบัด
นําเสียชุมชนบ้านสวนรังสี 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย คสล.ชันเดียว 0.00 0.00 448,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสระ
ว่ายนํา, ลานจอดรถ และอาคารศูนย์ออก
กําลังกาย  พร้อมติดตังเครืองออกกําลัง
กาย

0.00 0.00 0.00 1,900,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงติดตังกล้องวงจรปิด 
CCTV บริเวณชุมชนภายในเขตเทศบาล 
(กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,090,000

โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายเทศบาล 
15 (ชุมชนบ้านใต้วัด) 0.00 0.00 118,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สค.ถ 8-0001 
(ถนนเทศบาล ซอย 4 ) ชุมชนบ้านสวน
รังสี (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,200,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมถนน
เศรษฐกิจ1-บางปลา (ฝังเหนือ) เริม
จากบริเวณห้องแถวคุณสมพิศ พาสุข  ถึง
บริเวณ ร้านค้าคุณจตุพงษ์  บ้านเกาะ

0.00 1,100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขือน 
ชุมชนบ้านใต้วัด (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 960,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน
เศรษฐกิจ1-บางปลา (ฝังเหนือ) เริม
จากบริเวณร้านคุณสามารถ กลับบ้าน
เกาะ ถึงบริเวณปากทางบริษัท ซันพรีน 
จํากัด

0.00 0.00 799,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่นําท่าจีน 
ชุมชนบ้านใต้วัดถึงชุมชนบ้านใหม่ 0.00 0.00 1,363,200.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบางปลา

0.00 0.00 970,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงยกเสริมถนน ค.ส.ล
.พร้อมรางวี และบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณ
ซอยเสริมผลแยกซ้าย

0.00 183,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายใน
พืนทีเขตเทศบาล บริเวณคลองสีวาพา
สวัสดิ เริมจากบริเวณสะพาน คสล.ข้าง
สถานีสูบนําวัดป่าชัยรังสี ถึงสะพาน คสล
.เหลืองสละ ระยะทางยาว 400 เมตร

0.00 490,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล
ตําบลบางปลา 0.00 149,979.39 0.00 0.00 0 % 0

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
สิงก่อสร้าง (สะพาน ,ทางเท้าหรือถนน
สายต่างๆ,ท่อ/ทางระบายนํา,เขือน ฯลฯ) 
ของเทศบาล

0.00 409,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิง
ก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง (กองการ
ศึกษา)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 5,931,684.39 5,896,018.50 5,089,000.00 9,927,000

รวมงบลงทุน 0.00 5,931,684.39 5,944,818.50 5,206,400.00 10,077,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 7,613,827.63 8,087,031.82 8,114,100.00 12,758,560

งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุการเกษตร 0.00 29,960.00 13,175.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 29,960.00 13,175.00 35,000.00 35,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 29,960.00 13,175.00 40,000.00 40,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0.00 29,960.00 13,175.00 40,000.00 40,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 400,080.00 412,560.00 446,000.00 5.02 % 468,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 648,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 400,080.00 412,560.00 446,000.00 1,188,400

รวมงบบุคลากร 0.00 400,080.00 412,560.00 446,000.00 1,188,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 7,600.00 4,200.00 40,000.00 -97.5 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 7,600.00 4,200.00 40,000.00 1,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 3,734,480.00 3,940,954.00 4,455,678.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,390,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 102,600.00 268,050.00 300,000.00 40 % 420,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 3,837,080.00 4,209,004.00 4,765,678.00 4,820,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 69,400.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 201,079.70 204,969.90 250,000.00 12 % 280,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 270,479.70 204,969.90 370,000.00 420,000
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ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 4,115,159.70 4,418,173.90 5,175,678.00 5,291,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย                    
   0.00 0.00 0.00 2,400,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 2,400,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 2,400,000.00 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0.00 4,515,239.70 4,830,733.90 8,021,678.00 6,479,400

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 13,154,956.53 14,040,050.72 18,439,078.00 21,717,960

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดทําและสํารวจบันทึกจัดเก็บ
ข้อมูลพินฐาน ในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

0.00 21,060.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคมและโครงการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปีและโครงการ
อบรมจัดทําแผนชุมชน

0.00 1,632.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการช่วยเหลือประชาชนทีได้รับ
ความเดือนร้อน หรือประสบภัยด้านต่าง 
ๆ  เช่น ด้านสาธารณภัย  ด้านคุณภาพ
ชีวิต  ด้านสาธารณสุข

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการบ้านท้องถินไทย เทิดไท้องค์
ราชัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการบําบัดรักษา ฟืนฟู และฝึกอาชีพ
ให้กับผู้เสพยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000

โครงการฝึกอบรมจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถินและแผนชุมชน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือ
ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและผู้ด้อยโอกาส 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเทียว 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้ม
แข็ง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ
ชุมชนเกียวกับพระราชกรณียกิจของพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ในด้านต่าง ๆ

0.00 0.00 18,300.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 22,692.00 18,300.00 195,000.00 245,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 22,692.00 18,300.00 195,000.00 245,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 22,692.00 18,300.00 195,000.00 245,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 22,692.00 18,300.00 195,000.00 245,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 202,700.00 -3.4 % 195,800

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 432,240.00 458,300.00 6.02 % 485,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 432,240.00 661,000.00 681,700

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 432,240.00 661,000.00 681,700

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 500.00 0 % 500

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 35,500.00 45,500
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน 0.00 0.00 118,470.00 120,000.00 66.67 % 200,000

โครงการศูนย์นันทนาการเพือประชาชน
เทศบาลตําบลบางปลา 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

โครงการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน 0.00 150,000.00 137,800.00 100,000.00 50 % 150,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 139,749.50 93,470.00 0.00 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 289,749.50 349,740.00 330,000.00 640,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 9,000.00 9,000.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 206,000.00 249,125.00 170,000.00 58.82 % 270,000

วัสดุกีฬา 0.00 9,500.00 25,500.00 35,000.00 0 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 224,500.00 283,625.00 235,000.00 335,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 514,249.50 633,365.00 600,500.00 1,020,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองปัมกรองนําสระว่ายนํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 514,249.50 1,065,605.00 1,261,500.00 1,802,200
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 144,739.00 21,995.00 110,000.00 74.55 % 192,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการงานประเพณีขึนปีใหม่ 0.00 50,000.00 7,500.00 0.00 100 % 50,000

โครงการงานประเพณีรดนําดําหัวผู้สูง
อายุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการงานประเพณีลอยกระทง 0.00 490,389.00 34,769.00 5,000.00 9,900 % 500,000

โครงการงานประเพณีสงกรานต์และรด
นําดําหัวผู้สูงอายุ 0.00 142,450.00 134,550.00 115,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้อง
ถิน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 827,578.00 198,814.00 250,000.00 912,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 827,578.00 198,814.00 250,000.00 912,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0.00 957,578.00 198,814.00 250,000.00 912,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 1,471,827.50 1,264,419.00 1,511,500.00 2,714,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบางปลา 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

งบดําเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 20,530.22 24,774.40 50,000.00 200 % 150,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 2,963.90 18,026.93 30,000.00 400 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 23,494.12 42,801.33 80,000.00 300,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 23,494.12 42,801.33 80,000.00 300,000

รวมงานตลาดสด 0.00 23,494.12 42,801.33 80,000.00 300,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0.00 23,494.12 42,801.33 80,000.00 300,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 0.00 2,950,000.00 5,900,000.00 5,900,000.00 -50 % 2,950,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าชําระดอกเบีย 0.00 1,552,434.69 1,382,726.32 1,300,000.00 -7.69 % 1,200,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 136,845.00 154,115.00 255,000.00 25.49 % 320,000

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอืน 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0 % 22,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 4,189,600.00 4,700,000.00 63.58 % 7,688,400

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 964,000.00 1,248,000.00 7.69 % 1,344,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0.00 23,500.00 28,000.00 36,000.00 16.67 % 42,000

สํารองจ่าย 0.00 39,000.00 2,810.00 76,000.00 97.37 % 150,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 383,759.18 974,575.70 844,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 87,000

เงินสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ระบบบําบัดนําเสียรวมขนาดเล็ก เทศบาล
ตําบลบางปลา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รายการค่าใช้จ่ายสําหรับทุนการศึกษาแก่
เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0.00 876,000.00 888,500.00 1,090,000.00 6.42 % 1,160,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0.00 15,900.00 15,900.00 20,000.00 0 % 20,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมงบกลาง 0.00 5,977,438.87 14,500,227.02 15,496,000.00 15,598,400

รวมงบกลาง 0.00 5,977,438.87 14,500,227.02 15,496,000.00 15,598,400

รวมงบกลาง 0.00 5,977,438.87 14,500,227.02 15,496,000.00 15,598,400

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 5,977,438.87 14,500,227.02 15,496,000.00 15,598,400

รวมทุกแผนงาน 0.00 49,324,549.12 58,579,065.24 78,100,000.00 84,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลบางปลา
อําเภอ เมืองสมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 84,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 13,959,600 บาท
งบบุคลากร รวม 9,475,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้นายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800.-บาท/คน 
และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ๆ ละ 15,840.-บาทต่อเดือน 
ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีกําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 
ตามบัญชีกําหนดฯ  โดยคํานวณจ่ายจากรายรับจริงของปีงบประมาณ
ทีแล้วมา  ทังนี ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท   
ซึงเทศบาลมีรายได้เกิน  25  ล้าน แต่ไม่เกิน  50  ล้าน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี 
เดือนละ 6,000.-บาท/คน  และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน
คนละ 4,500.- บาทต่อเดือน   ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีกําหนด
ไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายก-
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิก
สภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 และ
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557  ตามบัญชีกําหนดฯ  
โดยคํานวณจ่ายจากรายรับจริงของปีงบประมาณทีแล้วมา ทังนี  
ไม่รวมเงินกู้  เงินสะสม  หรือเงินอุดหนุนทุกประเภทซึงเทศบาล
มีรายได้เกิน  25  ล้าน แต่ไม่เกิน  50  ล้าน
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  เดือนละ 6,000.-
บาท/คน   และรองนายกเทศมนตรี  จํานวน 2 คนๆละ 4,500.-
บาทต่อเดือน   ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีกําหนดไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายก-
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิก
สภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 และ
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557  ตามบัญชีกําหนดฯ  
โดยคํานวณจ่ายจากรายรับจริงของปีงบประมาณทีแล้วมา ทังนี  
ไม่รวมเงินกู้  เงินสะสม  หรือเงินอุดหนุนทุกประเภทซึงเทศบาล
มีรายได้เกิน  25  ล้าน แต่ไม่เกิน  50  ล้าน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  เดือนละ 
10,080.-บาท จํานวน 1 คน  และเงินเดือนตอบแทนทีปรึกษานายก
เทศมนตรี เดือนละ 7,200.-บาท จํานวน 1คน  ตามหลักเกณฑ์
และอัตราทีกําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  
เงินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 และ
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557  ตามบัญชีกําหนดฯ  
โดยคํานวณจ่ายจากรายรับจริงของปีงบประมาณทีแล้วมา ทังนี  
ไม่รวมเงินกู้  เงินสะสม  หรือเงินอุดหนุนทุกประเภทซึงเทศบาล
มีรายได้เกิน  25  ล้าน แต่ไม่เกิน  50  ล้าน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา เดือนละ 15,840.- บาท 
จํานวน1 คน และรองประธานสภาเดือนละ 12,960.-บาท จํานวน 1คน
และสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คนๆละ 10,080.-บาทต่อเดือน 
ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีกําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน
ของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) 
พ.ศ. 2557  ตามบัญชีกําหนดฯ โดยคํานวณจ่ายจากรายรับจริงของ
ปีงบประมาณทีแล้วมา ทังนี ไม่รวมเงินกู้  เงินสะสม  หรือเงินอุดหนุน
ทุกประเภทซึงเทศบาลมีรายได้เกิน  25  ล้าน แต่ไม่เกิน  50  ล้าน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,627,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,686,100 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล  จํานวน 11 อัตรา  และอัตราว่าง
จํานวน 2 อัตรา  ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ด่วนทีสุด 
ที มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558 
และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.ที มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี  2561-2563

วันทีพิมพ์ : 29/10/2561  14:47:28 หน้า : 3/80



เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 398,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000 บาทต่อ
คน และรองปลัดเทศบาล เดือนละ 5,600 บาทต่อคน ตามความใน
มาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไข
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 6) ลงวันที 4 พฤษภาคม 2559  หนังสือสํานักงาน  ก.จ.ก.ท
. ก.อบต. ทีมท 0809.3 /ว 28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548 และ
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต. ที มท 0809.2/ว138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558    
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561-2563

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งอํานวยการท้องถินระดับต้น เดือน
ละ 1,500 บาทต่อคน จํานวน 2 อัตรา และอัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา 
ตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542  ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรือง หลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอืน(ฉบับที 6) ลงวันที 4 พฤษภาคม 2559  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก
.ท. ก.อบต. ทีมท 0809.3 /ว 28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548 
และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต. ที มท 0809.2/ว138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558    
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561-2563

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล เดือนละ 
3,500 บาทต่อคน ตามความในมาตรา15 ประกอบมาตรา 23 วรรค
ท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรือง 
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) ลงวันที 4 
พฤษภาคม 2559  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. 
ทีมท 0809.3 /ว 28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548 และ
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.ที มท 0809.2/ว138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558    
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี  2561-2563

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล 
เดือนละ7,000 บาทต่อคน  และรองปลัดเทศบาล เดือนละ 
5,600 บาทต่อคน ตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23  
วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสมุทรสาคร เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน 
(ฉบับที 6) ลงวันที 4 พฤษภาคม 2559 หนังสือสํานักงาน ก.จ.
ก.ท.ก.อบต. ที มท 0809.3 /ว 28 ลงวันที 16  กุมภาพันธ์  2548  
และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.ที มท 0809.2/ว138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558    
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี  2561-2563
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 561,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 2 อัตรา 
พร้อมทังเงินเพิมค่าจ้างประจําปีของลูกจ้างประจํา ตามหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.ที มท 0809.2/ว138 ลงวันที 
30 ธันวาคม 2558   
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561-2563     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 959,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  5  อัตรา 
ทีปฏิบัติหน้าทีในสํานักปลัด พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. 
และ กอบต.ที มท 0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558   
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561-2563    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ทีปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล  
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และกอบต.ที มท 0809.2/ว138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558   
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561-2563    
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งบดําเนินงาน รวม 3,246,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 661,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 530,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่ พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง  ซึงปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
                                                    เป็นเงิน  500,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า72 ข้อ 3

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการทีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินแต่งตังให้ดําเนินการคัดเลือก  การสอบแข่งขัน  
การคัดเลือกกรณีทีมีเหตุพิเศษทีไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขัน  
การสอบคัดเลือก  การคัดเลือก เพือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิน  
บุคลากรภาครัฐ  รวมทังการสรรหาและการเลือกสรรลูกจ้าง 
                                                 เป็นเงิน    30,000.-บาท
ตามหลักเกณฑ์และวิธีทีกําหนดค่าเบียประชุม  ค่าพาหนะ   
ค่าสมนาคุณของคณะกรรมการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0809.2/ว 233 ลงวันที 25 มกราคม 2556 
เรืองระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2555 
และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน
การสอบ พ.ศ.2549 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการสอบของคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีดําเนิน
การสอบ รวมทังหนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0409.6/ว 40  
ลงวันที 23 พฤษภาคม 2549 เรือง การปรับปรุงบัญชีแนบท้าย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ 
พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(ฉบับที 2)  พ.ศ.2558 
                                                     

ค่าเบียประชุม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
ให้แก่กรรมการทีสภาเทศบาลแต่งตังขึน โดยได้รับเงิน
ค่าเบียประชุมรายครัง เฉพาะครังทีมาประชุม  ครังละ-
สองร้อยห้าสิบบาท  สําหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะ
ให้ได้รับเบียประชุมเพิมขึนอีกหนึงในสีของอัตราเบียประชุม
ดังกล่าว  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน ฯลฯ และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2547
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างทีต้องมาปฏิบัติราชการ
เป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิน 
พนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจํา  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และ
ทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 1,252,000 บาท
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 352,000 บาท

วันทีพิมพ์ : 29/10/2561  14:47:28 หน้า : 8/80



ค่ารับวารสาร สําหรับจ่ายเป็นค่าสมัครสมาชิกวารสาร 
และหนังสือทางวิชาการ ค่าจ้างเหมาบริการจัดส่งหนังสือพิมพ์  
วารสารอืนทีจําเป็น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมา
จัดทําวารสารของเทศบาล ฯลฯ
                                                    เป็นเงิน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 71 ข้อ 4

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าธรรมเนียม  
และค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนศาล ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมต่างๆ ค่าลงทะเบียนประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย และค่าธรรมเนียมทําสัญญาเช่าทีดิน ฯลฯ              
                                                   เป็นเงิน  20,000.-บาท

ค่าเช่าทีดินวัดบางปลา  สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าทีดินวัดบางปลา 
เพือก่อสร้างสํานักงานเทศบาล ในอัตราปีละ 10,000.-บาท และ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
และสนามบาสเกตบอล ในอัตราปีละ 1,000.-บาท โรงเรียนอนุบาล 
อาคารป้องกันฯ พร้อมโรงจอดรถในอัตราปีละ 1,000.-บาท
                                                  เป็นเงิน  12,000.- บาท 

ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าเช่าวงจรสือสารข้อมูล
สําหรับงานทะเบียนราษฎร สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าวงจรสือสารข้อมูล
พร้อมค่าบํารุงรักษาในระบบออนไลน์ สําหรับการปฏิบัติงาน
ทะเบียนราษฎร์ และการบํารุงรักษาระบบโครงการบริหารการจัดการ
สารสนเทศ (ระบบงานสารบรรณ)
                                                    เป็นเงิน 250,000.- บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 75 ข้อ 3  
และหน้า 76 ข้อ 7

ค่าจ้างเหมาบริการและอืนๆ เช่น ค่าจ้างเหมาจ้ดทําป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆในเขตเทศบาล  ค่าจ้างเหมาจัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ค่าติดตังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ จานรับสัญญาณดาวเทียม 
หรือเคเบิลทีวี  พนักงานรักษาความปลอดภัย  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ฯลฯ 
                                                     เป็นเงิน   20,000.- บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 71 ข้อ 4

ค่าจ้างเหมาบริการเช่าพืนทีเว็ปไซด์ (WEBSITE) สําหรับจ่ายเป็น
ค่าเช่าพืนทีเว็ปไซด์ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงพัฒนาเพือใช้ในการ
ปฏิบัติงานในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของเทศบาล
และจัดเก็บข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (INTERNET) ในระบบออนไลน์  
                                                    เป็นเงิน   30,000.- บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 75 ข้อ 3

ค่าเบียประกัน ค่าการประกันภัยรถราชการของเทศบาล   
เพือเป็นค่าใช้จ่ายการทําประกันภัยรถราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  และค่าการประกันภัย
ทรัพย์สินของรัฐ เพือเป็นค่าใช้จ่ายการทําประกันอัคคีภัยโดย
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 
และทีแก้ไขเพิมเติม
                                                  เป็นเงิน   10,000.- บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 77 ข้อ 9
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
ค่ารับรองหรือต้อนรับคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน  
เยียมชมและทัศนศึกษาดูงานของเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที
ทีเกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล                           
                                                   เป็นเงิน 5,000.- บาท

ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ  
หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย   
หรือตามระเบียบฯ หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย   
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท0808.4/ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2558                                
                                                   เป็นเงิน 5,000.- บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย 
ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ รวมทัง
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง   
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอาศยาน  
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน   
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
ในและนอกราชอาณาจักร ของคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล   
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีได้รับคําสังให้ไปราชการ   หรือ
ตามโครงการศึกษาอบรมดูงาน และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และสัมมนา  เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 4) พ.ศ. 2561

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินตามทีกฏหมายกําหนด  ค่าสนับสนุนการเลือกตัง
ระดับชาติ รวมทังการประชาสัมพันธ์การเลือกตังอย่างเต็ม
กําลังความสามารถ  ตามหนังสือที ลต (สค) 0704/ว1214  
ลงวันที 18 สิงหาคม 2547 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที 6 กรกฎาคม 2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 70 ข้อ 2 

ค่าใช้จ่ายเพือชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือชดใช้ค่าเสียหาย หรือ
ค่าสินไหมทดแทน และเงินช่วยเหลือพนักงานหรือ
ลูกจ้างทีต้องคดีอาญา ค่าเบียเลียงพยาน หรือผู้ต้องหา
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ค่าใช้จ่ายเพือเตรียมความพร้อมของท้องถินทีจะรองรับการถ่ายโอนภารกิจฯ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมของท้องถินที
จะรองรับการถ่ายโอนภารกิจ  และงบประมาณทีท้องถิน
จะได้รับ เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรองรับการ
ถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณทีท้องถินจะได้รับ
ตามหนังสือที มท 0313.4/ว1483 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2543
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  
มาตรา 16 และมาตรา 17    

โครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลือนที  
เช่น ค่าเช่าเต็นท์,  ค่าอาหาร, ค่าเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายของ
กิจกรรมร่วมในการบริการประชาชน การจําหน่ายสินค้า-
ราคาถูก ฯลฯ รวมทังค่าใช้จ่ายอืนๆ  ตามความจําเป็น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 71 ข้อ 5

โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานของผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และบุคลากร จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
การทํางานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและ
ลูกจ้างของเทศบาล เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าพิธีเปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์    
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   
ค่าของขวัญ เงินรางวัลวิทยากร  ฯลฯ
-เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 72 ข้อ 2

โครงการวันเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล  
และค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสานสัมพันธ์เทศบาล เช่น 
ค่าทําบุญเลียงพระ ค่าจัดนิทรรศการวันเทศบาล  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าของขวัญ   
เงินรางวัล วิทยากร  ฯลฯ  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 89 ข้อ 3 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
สิงก่อสร้างและทรัพย์สินอืนๆ เช่น  ครุภัณฑ์สํานักงาน  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ สัญญาณไฟจราจร  อาคารสถานที   
บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสือสารงานทะเบียน
ราษฎรทีอยู่ในความดูแลของสํานักปลัดเทศบาล เช่น 
งานทะเบียนราษฎร ฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 73 ข้อ 1
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ค่าวัสดุ รวม 448,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ 
ทีใช้แล้วสินเปลืองหมดสภาพ วัสดุคงทน เพือใช้ในงาน
สํานักปลัดเทศบาล เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก เทป  
พีวีซีแบบใส ตลับชาด นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน   
เก้าอีพลาสติก เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง และสิงพิมพ์
ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ต่างๆ  
พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุไฟฟ้าต่างๆ  
เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไฟฉายสปอร์ตไล้ท์ ไมโครโฟน  
ฯลฯ ทีใช้ในสํานักงานเทศบาล  อาคารสถานทีทีรับผิดชอบ  
และใช้ในรถยนต์   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว
ทีใช้ในสํานักงานเทศบาล เช่น แก้วนํา จานรอง ไม้กวาด   
ผงซักฟอก นํายาล้างห้องนํา กระดาษชําระ เครืองฆ่าเชือ
และดับกลินสําหรับห้องนํา เครืองฉีดสเปรย์อัตโนมัติ 
เครืองจ่ายสบู่เหลว นําจืดซือจากเอกชน  ทีนอน 
กระติกนําร้อน  ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ  เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุยานพาหนะต่างๆ 
สําหรับรถยนต์ของเทศบาล เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี 
ไขควงแบบต่างๆ  คีมล็อก  กุญแจเลือน  กุญแจแหวน  
ล็อกเกียร์  ล็อกพวงมาลัย  กรวยจราจร ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
เป็นต้น  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ  
เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน  นํามันเครือง ฯลฯ ทีใช้กับ
ยานพาหนะ และเครืองจักรกลของเทศบาล
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เกียวกับงานประชาสัมพันธ์  เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์   
พู่กัน และสี ฟิล์ม  เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
(ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสี-ขาวดําทีได้จากการล้าง 
อัด ขยาย ฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 118,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์
ในงานสํานักปลัดเทศบาล และงานทะเบียนฯ เช่น 
เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนือง ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ์  
เมาส์ เครืองอ่านบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ  เป็นต้น  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2  

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุอืนๆ เช่น 
มิเตอร์นํา -ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ  หัวเชือมแก๊ส  
ฯลฯ  เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 885,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในสํานักงานเทศบาล 
(สํานักงานสร้างใหม่) อาคารอเนกประสงค์ (ศาลาประชาคม) 
ฯลฯ  เป็นต้น

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 280,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในราชการ เช่น 
สํานักงานเทศบาล (สํานักงานสร้างใหม่) 
อาคารอเนกประสงค์ (ศาลาประชาคม) ฯลฯ  เป็นต้น

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 43,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ซึงใช้ในการติดต่อราชการ
ของเทศบาลทังทางใกล้และทางไกล ค่าโทรศัพท์เคลือนที
และค่าโทรศัพท์พืนฐาน และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพือให้ได้ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  
ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ  เป็นต้น

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าไปรษณีย์  
ค่าธนาณัติ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร), ค่าเทเลกซ์, 
ค่าวิทยุติดตามตัว, ค่าวิทยุสือสาร, ค่าสือสารผ่านดาวเทียม, 
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ต-
การ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  
เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
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งบลงทุน รวม 1,152,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,152,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 10 ตัว 
ราคาตัวละ 1,200 บาท  มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
1.ขนาดกว้าง 57 ซม. ลึก 56 ซม. สูง 86 ซม.
2.ขาเหล็ก 5 แฉก มีล้อจํานวน 5 ล้อ
3.สามารถปรับระดับความสูง-ตําได้
4.แกนกลางมีความแข็งแรงและทนทาน
- โดยจัดซือตามราคาท้องตลาด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564  
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 1/2561 หน้าที 8  ลําดับที 3

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 34,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีที
ยู
จํานวน 2 เครืองๆ ละ 17,000 บาท มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
1.ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
2.ขนาดไม่ตํากว่า 12,000 บีทียู
3.ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
4.เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
5.ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
6.เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า 
(Ionizer) เป็นต้นสามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์
สามารถทําความสะอาดได้
7.มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564  
หน้าที 101  ลําดับที 5
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เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 28,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีที
ยู
จํานวน 1 เครืองๆ ละ 28,600 บาท  มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
1.ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
2.ขนาดไม่ตํากว่า 18,000 บีทียู
3.ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
4.เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
5.ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
6.เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า 
(Ionizer) เป็นต้นสามารถดักจับอนุภาค 
ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาดได้
7.มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564  
หน้าที 113  ลําดับที 45

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 194,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บี
ทียู
จํานวน 6 เครืองๆ ละ 32,400 บาท  มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
1.ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
2.ขนาดไม่ตํากว่า 24,000บีทียู
3.ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
4.เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
5.ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
6.เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า 
(Ionizer) เป็นต้นสามารถดักจับอนุภาค 
ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาดได้
7.มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564  
หน้าที 113  ลําดับที 46
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เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 658,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีที
ยู
จํานวน 14 เครืองๆ ละ 47,000 บาท มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
1.ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
2.ขนาดไม่ตํากว่า 36,000 บีทียู
3.ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
4.เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
5.ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
6.เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า 
(Ionizer) เป็นต้นสามารถดักจับอนุภาค 
ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาดได้
7.มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564  
หน้าที 102  ลําดับที 6 และหน้า 113 ลําดับที 47 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องบันทึกภาพวีดีโอเคลือนไหว จํานวน 39,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  กล้องบันทึกภาพวีดีโอเคลือนไหว  
จํานวน 1 เครือง  เครืองละ 39,900 บาท
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
1.ความละเอียดในการถ่ายวีดีโอ ไม่น้อยกว่า Full HD
2.ปรับโฟกัสด้วยระบบ Auto/Manual
3.Optical Zoom ไม่น้อยกว่า 20x
4.Digital Zoom ไม่น้อยกว่า 30x
5.สือบันทึกข้อมูล SD/SDHC/SDXC Memory Card
6.ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 2.5 นิว
7.รูปแบบการเชือมต่อ AV,HDMI,USB
8.ขนาด (W x H x D) ไม่น้อยกว่า 45 x 53 x 113 (mm.)   
- โดยจัดซือตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564  
หน้าที 105  ลําดับที 18

ขาตังกล้องถ่ายวีดีโอ จํานวน 6,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  ขาตังกล้องถ่ายวีดีโอ จํานวน 1 อัน
อันละ 6,500  บาท มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
1.ทําจากอลูมิเนียม
2.รับนําหนักได้ไม่น้อยกว่า 2 กก.
3.ขาเมือหดแล้วไม่สูงกว่า 70 ซม. เมือยืดแล้วไม่ตํากว่า 
150 ซม.
4.นําหนักไม่เกิน 4 กก.
- โดยจัดซือตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564  
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที  2/2561 หน้าที 28 ลําดับที 5
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

จํานวน 132,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล
แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 6 เครือง  
เครืองละ 22,000 บาท  มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
2.มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
  1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วย
      ความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วย
      ประมวลผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที
      สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
      2 GB หรือ
   3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้
       หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
3.มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB 
4.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
5.มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6.มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7.มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
8.มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9.มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล เพือเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564 
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 1/2561 หน้าที 8 ลําดับที 1
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เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครือง เครืองละ 16,000 บาท 
มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี 
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
(2 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง 
หรือดีกว่า 
   1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลด้านกราฟฟิก
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
   2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
2.มีหน่วยความจําหลัก (RAM) หรือ DDR4  หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
3.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
120  GB  จํานวน 1 หน่วย
4.มีจอภาพทีรองรับรายละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
5.มี DVD-RW  หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (internal) หรือ
ภายนอก (External)  จํานวน 1 หน่วย
6.มีช่องเชือมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
7.มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง
8.มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
9.สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, 
g, n, ac) และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล เพื
อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564  
หน้าที 102  ลําดับที 7

เครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800  VA จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA  
จํานวน 6 เครือง  เครืองละ 2,500 บาท
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
1.มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
2.สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล เพือเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564  
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 1/2561 หน้าที 8  ลําดับที 2
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งบรายจ่ายอืน รวม 35,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 35,000 บาท
รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างองค์กร
หรือสถาบันทีเป็นกลาง เพือเป็นผู้ดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 70 ข้อ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนศูนย์กลางการช่วยเหลือประชาชนอําเภอเมืองสมุทรสาคร จํานวน 20,000 บาท
เพือสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์กลางช่วยเหลือประชาชน
อําเภอเมืองสมุทรสาคร ให้กับผู้ประสบภัย เช่น ปัญหาคุณภาพชีวิต 
ปัญหาโรคระบาด หรือโรคติดต่อให้ได้รับการช่วยเหลือและมีคุณภาพ
ชีวิตทีดีขึน  ตามหนังสืออําเภอเมืองสมุทรสาคร ที สค 0118.11/ว
 1232  
ลงวันที  26  กรกฎาคม  2561  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง  
ครังที 1/2561 หน้า  4  ข้อ 1

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอเมือง
สมุทรสาคร

จํานวน 30,000 บาท

เพือสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอเมืองสมุทรสาครในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  การแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ตาม
หนังสือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอเมือง
สมุทรสาคร ที สค 0118.31(ศป.ปส.ป.)/ว 2172 ลงวันที 5 กรกฎาคม 
2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง  
ครังที 2/2561 หน้า 19 ข้อ 1

งานบริหารงานคลัง รวม 3,632,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,847,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,847,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ  
จํานวน 3 อัตรา พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานเทศบาล และอัตราว่าง  จํานวน 4 อัตรา  
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ด่วนทีสุด 
ที มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558 
และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต. 
ที มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563 
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเพือจ่ายเป็นเงิน
ทีปรับเพิมต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาลสามัญ  อัตราว่าง  
จํานวน  2 อัตรา  ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.
ที มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558    
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 170,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง เดือนละ 
5,600 บาทต่อคน จํานวน1 อัตรา ตามความในมาตรา 15 ประกอบ
มาตรา 23 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสมุทรสาคร เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือน 
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) 
ลงวันที 4 พฤษภาคม 2559 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. 
ที มท 0809.3/ว28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548 และหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.ที มท 0809.2/ ว 138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563 

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการกองคลัง 
เดือนละ 5,600 บาทต่อคน จํานวน1 อัตรา ตามความใน
มาตรา 15 ประกอบ มาตรา 23 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 ประกาศ-
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรือง 
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือน และ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) ลงวันที 
4 พฤษภาคม 2559 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. 
ที มท 0809.3/ว28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548 และ
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.ที มท 0809.2/ ว 138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563 

เพือจ่ายเป็นเงินเงินประจําตําแหน่งอํานวยการท้องถินระดับต้น เดือน
ละ 1,500 บาทต่อคน จํานวน 1 อัตรา ตามความในมาตรา 15 ประกอบ
มาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสมุทรสาคร เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที 6) ลงวันที 
4 พฤษภาคม 2559  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. 
ที มท 0809.3 /ว 28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548 และ
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต. ที มท 0809.2/ว138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558    
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561-2563
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 259,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  จํานวน 1 อัตรา 
พร้อมทังเงินเพิมค่าจ้างประจําปีของลูกจ้างประจํา 
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.
ที มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558   
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 165,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ทีปฏิบัติงาน
ในกองคลัง จํานวน 1 อัตรา  พร้อมทังเงินเพิมเงินเดือน
พนักงานจ้างตามภารกิจประจําปี  ตามหนังสือสํานักงาน 
กจ. กท. และ กอบต.ที มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที 
30 ธันวาคม 2558    
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 3,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจทีปฏิบัติงานในกองคลังจํานวน 1 อัตรา  ตามหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.ที มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558    
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563 

งบดําเนินงาน รวม 721,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 166,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์
แก้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจการจ้าง, 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ
ตาม พ.ร.บ.จัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156
ลงวันที 19 กันยายน 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ทีต้องมาปฏิบัติราชการ
เป็นกรณีเร่งด่วน นอกเวลาราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล  และลูกจ้างประจํา  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541  
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกิจการของเทศบาลตําบลบางปลา 
โดยแยกเป็น
    -ค่ารับวารสาร เพือจ่ายเป็นค่าสมัครสมาชิกนิตยสาร  และหนังสือ
ทางวิชาการและวารสารอืนทีจําเป็น ฯลฯ เป็นต้น
    -ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น 
ค่าตู้สาขา ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภายใน  และเครืองโทรศัพท์ภายใน 
ฯลฯ เป็นต้น
    -ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ
    -ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนศาล ค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น
    -ค่าจ้างเหมาเดินสายระบบแลน (LAN) ของเครืองคอมพิวเตอร์
ในกองคลังเทศบาลตําบลบางปลา  เพือใช้ในการเชือมต่ออินเตอร์
เน็ต (INTERNET)ในการจัดทําบัญชี E-LAAS ฯลฯ เป็นต้น
    -ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ   ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินหรือพัฒนาระบบแผนที
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าสํารวจข้อมูลเพือจัดทําแผนทีภาษี 
ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ในเขตเทศบาล ฯ  บอร์ดติดประกาศข้อมูลข่าวสาร  ฯลฯ  เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า71,75 ข้อ 4

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆในการเดินทางไปราชการ
ในและนอกราชอาณาจักรของคณะเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ทีได้รับคําสังให้ไปราชการหรือตาม
โครงการศึกษาอบรมดูงาน  และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  
เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 4) พ.ศ. 2561

โครงการการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าใช้จ่ายการสํารวจข้อมูล  ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ในการจ้างบุคคลเพือดําเนินการสํารวจและบันทึกข้อมูล และนํามาจัดเก็บ
ข้อมูลไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 76 ข้อ 6
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โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เกียวกับ
การเสียภาษี และติดตามการชําระภาษีของบุคคล  สถานประกอบการ
ทีมีการประกอบกิจการในเขตเทศบาลซึงต้องมีหน้าทีชําระภาษี  
รวมทังค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 76 ข้อ 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ทีดินและสิงก่อสร้างและทรัพย์สินอืนๆ  เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 73 ข้อ 1

ค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ 
ทีใช้แล้วสินเปลืองหมดสภาพ วัสดุคงทน เพือใช้ในงานกองคลัง 
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ  หมึก  เทป  พีวีซีแบบใส   
ตลับชาด   เก้าอีพลาสติก  เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
พระบรมฉายาลักษณ์  และสิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์ เช่น  ใบเสร็จรับเงิน  แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ   เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว
ทีใช้ในสํานักงานเทศบาล เช่น  แก้วนํา  จานรอง  ไม้กวาด   
ผงซักฟอก  นํายาล้างห้องนํา กระดาษชําระ  เครืองฆ่าเชือ
และดับกลินสําหรับห้องนํา เครืองฉีดสเปรย์อัตโนมัติ 
เครืองจ่ายสบู่เหลว นําจืดซือจากเอกชน  ทีนอน กระติกนําร้อน
และอืนๆ  ผ้าปูโต๊ะ  ฯลฯ   เป็นต้น
-เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุยานพาหนะต่างๆ 
สําหรับรถยนต์ของเทศบาล เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี 
ไขควงแบบต่างๆ  คีมล็อก  กุญแจเลือน  กุญแจแหวน  ล็อกเกียร์  
ล็อกพวงมาลัย  ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ  
เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ ทีใช้กับ
ยานพาหนะ และเครืองจักรกลของเทศบาล
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เกียวกับงานประชาสัมพันธ์  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์   
พู่กัน และสี  ฟิล์ม  เมมโมรีการ์ด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
(ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี), รูปสี-ขาวดําทีได้จากการล้าง 
อัด ขยาย ฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เพือใช้ในงานกองคลัง  
เช่น เทปบันทึกข้อมูล  กระดาษต่อเนือง  ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ์  เมาส์ 
เครืองอ่านบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  ฯลฯ  เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2   

งบลงทุน รวม 64,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 64,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน-
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)  จํานวน 4 เครือง  
เครืองละ 16,000 บาท  มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
(2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 
3.5 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
2.มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
3.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
4.มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
5.มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง
6.มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
7.มีแป้นพิมพ์และเมาส์
8.มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า19 นิว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล เพือเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564  
เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 2/2561 หน้าที 28 ลําดับที 4
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 3,626,440 บาท
งบบุคลากร รวม 1,760,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,760,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 631,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 1 อัตรา 
พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาล 
และอัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา ตามหนังสือสํานักงานกจ. กท. 
และกอบต.  ด่วนทีสุด ทีมท 0809.3/ว 2683 ลงวันที 15 
ธันวาคม 2558  และหนังสือสํานักงานกจ. กท. และกอบต.
ทีมท 0809.2/ว138 ลงวันที  30  ธันวาคม 2558   
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังตามปี 2561-2563

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเพือจ่ายเป็น
เงินทีปรับเพิมต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาลสามัญ อัตราว่าง  
จํานวน 1 อัตรา  ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.
ที มท 0809.2/ ว.138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558   
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังตามปี 2561-2563 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งอํานวยการท้องถินระดับต้น เดือนละ 
1,500 บาทต่อคน จํานวน 1 อัตรา ตามความในมาตรา 15 ประกอบ
มาตรา 23 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสมุทรสาคร เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) ลงวันที 
4 พฤษภาคม 2559  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที 
มท 0809.3/ว 28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548 และหนังสือสํานักงาน 
กจ. กท. และ กอบต. ที มท 0809.2/ว.138 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558   
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังตามปี 2561-2563       

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 209,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา 
พร้อมทังเงินเพิมค่าจ้างประจําปีของลูกจ้างประจํา  ตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.ที มท 0809.2/ว.138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558   
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังตามปี 2561-2563   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 800,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ   
จํานวน 1 อัตรา พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปีของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป 
จํานวน 6 อัตรา  ทีปฏิบัติหน้าทีในงานป้องกันฯ 
เทศบาลตําบลบางปลา ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. 
และ กอบต.ที มท 0809.2/ว.138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558   
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังตามปี 2561-2563
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 79,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 
6 อัตรา ทีปฏิบัติหน้าทีในงานป้องกันฯ เทศบาลตําบลบางปลา
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.ที มท 0809.2/ว.138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558   
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังตามปี 2561-2563

งบดําเนินงาน รวม 1,800,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 
เทศบาลตําบลบางปลา ทีได้รับคําสังปฏิบัติงาน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และ
ทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเปลียนถ่ายนํามันเครือง สําหรับรถยนต์ 
รถยนต์ดับเพลิง และรถบรรทุกนํา  ทีใช้ในงานของเทศบาล
ตําบลบางปลา
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 75 ข้อ 4  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
และนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักรของคณะเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  ทีได้รับคําสังให้ไปราชการหรือ
ตามโครงการศึกษาอบรมดูงานและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และสัมมนา  เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 4) พ.ศ. 2561
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ   เช่น  เทศกาลวันขึนปีใหม่  
เทศกาลวันสงกรานต์  ฯลฯ เป็นต้น   ค่าวัสดุอุปกรณ์   
ค่าอาหารเครืองดืม   ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้องกับโครงการ ได้แก่ 
ค่าตอบแทน ใช้สอย  และวัสดุ  ฯลฯ  เป็นต้น  ตามหนังสือกรม-
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว1634  
ลงวันที  22  กันยายน  2557  และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 661 
ลงวันที  9 มีนาคม 2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 78 ข้อ 2   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สิงก่อสร้าง
และทรัพย์สินอืน ๆ เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
สัญญาณไฟจราจร  อาคารสถานที เครืองสูบนํามอเตอร์ไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณ์ เช่น ท่อส่งนําชนิดสแตนเลส ขนาด 6 และ 12
นิว  ทีอยู่ในความดูแลของสํานักปลัด เช่น งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 73 ข้อ 1

ค่าวัสดุ รวม 680,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ 
ทีใช้แล้วสินเปลืองหมดสภาพ วัสดุคงทน เพือใช้ในงานป้องกันฯ   
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก เทป พีวีซีแบบใส ตลับชาด  
เก้าอีพลาสติก ธงชาติ ตรายาง แผ่นป้ายชือสํานักงาน แผงกันห้อง  
แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ และสิงพิมพ์ทีได้จากการซือ
หรือจ้างพิมพ์ พระบรมฉายาลักษณ์  ฯลฯ   เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ 
เช่น หลอดไฟ สายไฟฟ้า ไฟฉาย สปอร์ตไล้ท์ ไมโครโฟน  
ฯลฯ ทีใช้ในสํานักงานเทศบาล  อาคารสถานทีทีรับผิดชอบ  
และใช้ในรถยนต์ รถดับเพลิง  รถบรรทุกนํา  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว
ทีใช้ในงานป้องกันฯ เช่น แก้วนํา จานรอง ไม้กวาด  
ผงซักฟอก นํายาล้างห้องนํา  กระดาษชําระ เครืองฆ่าเชือ
และดับกลินสําหรับห้องนํา  เครืองฉีดสเปรย์อัตโนมัติ  
เครืองจ่ายสบู่เหลว นําจืดซือจากเอกชน ทีนอน กระติกนําร้อน
และอืน ๆ ผ้าปูโต๊ะ เป็นต้น   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุยานพาหนะต่างๆ 
สําหรับรถยนต์ของเทศบาล เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี 
ไขควงแบบต่างๆ คีมล็อก  กุญแจเลือน  กุญแจแหวน  
ล็อกเกียร์  ล็อกพวงมาลัย กรวยจราจร ฟิล์มกรองแสง 
ฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ  
เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ ทีใช้กับ
ยานพาหนะ  และเครืองจักรกลของเทศบาล
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2 

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุการเกษตร 
เช่น หน้ากากกันสารเคมีและควันไฟ ฝุ่นละออง 
ก๊าซพิษ และวัสดุอืนๆ ฯลฯ  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เกียวกับงานประชาสัมพันธ์  เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์  
พู่กันและสี  ฟิล์ม  เมมโมรีการ์ด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
(ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี),รูปสี-ขาวดําทีได้จากการล้าง 
อัด ขยาย ฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายของ
พนักงานดับเพลิงและเจ้าหน้าทีในการออกปฏิบัติหน้าที
เพือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ และสวมใส่เพือความปลอดภัยในขณะ
ปฏิบัติหน้าที เช่น เครืองแบบ เสือ กางเกง ผ้า รองเท้า หมวก ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง  
เช่น สายส่งนําดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ  ซึงเป็น
วัสดุสินเปลืองสําหรับใช้ในการดับเพลิง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุสํารวจ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํารวจ  เช่น 
บันไดอลูมิเนียมแบบชัก  เครืองมือดึงสายโทรศัพท์  
ฯลฯ เป็นต้น  ซึงเป็นวัสดุคงทน เพือใช้ในงานป้องกันฯ 
เทศบาลตําบลบางปลา
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2  

วันทีพิมพ์ : 29/10/2561  14:47:28 หน้า : 28/80



ค่าสาธารณูปโภค รวม 550,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 550,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าเครืองสูบนําป้องกันนําท่วม
ภายในเขตเทศบาล  เช่น เครืองสูบนําบริเวณชุมชนบ้านใต้วัด, 
เครืองสูบนําบริเวณชุมชนบ้านใหม่,  เครืองสูบนําบริเวณ-
ใต้สะพานข้ามแม่นําท่าจีน, เครืองสูบนําบริเวณซอยนางเซียะ,  
เครืองสูบนําบริเวณวัดป่าชัยรังสี  เป็นต้น

งบเงินอุดหนุน รวม 65,840 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,840 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า จํานวน 65,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เพือดําเนินการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าเดิม 1 เฟส 
เป็น 3 เฟส เพือให้การใช้ไฟฟ้าสถานีสูบนําบ้านใหม่ 
เป็นไปด้วยความสะดวก ราบรืน มีกระแสไฟฟ้าเพียงพอ
ต่อการใช้งาน  ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร
ที มท 5309.32/ สค(บค.) 1111/2561 ลงวันที 18 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม 
เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 18  ข้อ 1

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,517,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,657,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,657,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,440,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ 
พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาล 
อัตราว่าง จํานวน 4 อัตรา  ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ 
ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558 
และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.ที มท 0809.2/ว138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558    
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563      

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเพือจ่ายเป็น
เงินทีปรับเพิมต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาลสามัญ  อัตราว่าง  
จํานวน  1 อัตรา  ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.
ที มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558   
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา เดือน
ละ 3,500.- บาทต่อคน อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา ตามความใน
มาตรา 15 ประกอบมาตรา 23  วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542  ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
อัตราเงินเดือน  และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน 
(ฉบับที 6) ลงวันที 4 พฤษภาคม 2559  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.
ก.อบต. ทีมท 0809.3 /ว 28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548
และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.ที มท 0809.2/ว138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558   
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563 

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งอํานวยการท้องถินระดับต้น เดือน
ละ 1,500.- บาทต่อคน  อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา ตามความใน
มาตรา 15 ประกอบมาตรา 23  วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542  ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
อัตราเงินเดือน  และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน 
(ฉบับที 6) ลงวันที 4 พฤษภาคม 2559  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.
ก.อบต. ทีมท 0809.3 /ว 28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548
และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.ที มท 0809.2/ว138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558   
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 112,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ทีปฏิบัติงานในกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา  
พร้อมทังเงินเพิมเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจประจําปี  
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ กอบต.ที มท 0809.2/ว138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558   
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจทีปฏิบัติงานในกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.ที มท 0809.2/ว138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558   
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563 
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งบดําเนินงาน รวม 860,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ทีต้องมาปฏิบัติราชการ
เป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล  ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548  และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล  และลูกจ้างประจํา  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541  
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยแยกเป็น
-ค่ารับวารสาร เพือจ่ายเป็นค่าสมัครสมาชิกนิตยสาร  
และหนังสือทางวิชาการและวารสารอืนทีจําเป็น ฯลฯ เป็นต้น
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น
-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา 
ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 71,75 ข้อ 4

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายเพือชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 
กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาลทีก่อให้เกิดความเสียหาย
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของคณะเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
ทีได้รับคําสังให้ไปราชการหรือตามโครงการศึกษาอบรมดูงาน และ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 4) พ.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์-
ทีดินและสิงก่อสร้างและทรัพย์สินอืนๆ  เช่น  ครุภัณฑ์สํานักงาน   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฯลฯ  เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 73 ข้อ 1

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีใช้แล้ว
สินเปลืองหมดสภาพ วัสดุคงทน เพือใช้ในงานกองการศึกษา 
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก  เทป  พีวีซีแบบใส  ตลับชาด   
เก้าอีพลาสติก  เครืองคิดเลขขนาดเล็ก  ตรายาง พระบรมฉายาลักษณ์   
ฯลฯ   เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
เกียวกับงานประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์  
พู่กัน และสี   ฟิล์ม   แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร์, 
วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสี-ขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย  
ฯลฯ  เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์
เพือใช้ในงานกองการศึกษา  เช่น เทปบันทึกข้อมูล  
กระดาษต่อเนือง  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์    แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ์   เมาส์ 
เครืองอ่านบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ   ฯลฯ  เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 660,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในราชการ เช่น  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลา  ศูนย์ป้องกัน-
และปราบปรามยาเสพติด อาคารเพือการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
ลานกีฬา  สระว่ายนํา และโรงเเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา  
ฯลฯ  เป็นต้น
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในราชการ  เช่น  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลา ศูนย์ป้องกัน-
และปราบปรามยาเสพติด อาคารเพือการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
ลานกีฬา สระว่ายนําและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา 
ฯลฯ  เป็นต้น

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ซึงใช้ในการติดต่อราชการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลา  โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบางปลาทังทางใกล้และทางไกล ฯลฯ  เป็นต้น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 15,657,400 บาท
งบบุคลากร รวม 5,410,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,410,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,478,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนผู้อํานวยการสถานศึกษา 
จํานวน 1 อัตรา และพนักงานครูเทศบาล จํานวน 3 อัตรา  
และครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาฯ จํานวน 1 อัตรา  พร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงาน และอัตราว่าง  
จํานวน 3 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิน  
ที มท 0809.4/ว1893 ลงวันที  22  มิถุนายน  2561
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561-2563 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 134,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับชํานาญการพิเศษ 
(ผู้อํานวยการฯ) เดือนละ  5,600.- บาท/คน ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.4/ว1983 
ลงวันที 22 มิถุนายน 2561

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับชํานาญการพิเศษ  
เดือนละ 5,600.-บาท/คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน ที มท 0809.4/ว1983 ลงวันที 22 มิถุนายน 2561 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา
ภาคบังคับ  
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561-2563 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 255,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา  
พร้อมทังเงินเพิมค่าจ้างประจําปีของลูกจ้างประจํา  
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และกอบต.ที มท 0809.2/ว138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558   
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561-2563 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,386,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ  
จํานวน  11  อัตรา ทีปฏิบัติงานในกองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
และอัตราว่าง จํานวน  2 อัตรา สําหรับโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบางปลา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พร้อมทัง
เงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีของพนักงานจ้างตามภารกิจ
                                           เป็นเงิน   2,278,400.-บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา
ภาคบังคับ จํานวน  3 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครอง
ส่วนท้องถิน  ที มท 0809.4/ว1875 ลงวันที 21  มิถุนายน 
2561  
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561-2563 

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างทัวไปตําแหน่งภารโรง    
จํานวน 1 อัตรา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา
                                            เป็นเงิน   108,000.-บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  
ที มท 0809.4/ว1875 ลงวันที 21  มิถุนายน 2561  
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561-2563 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง
ตามภารกิจโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  จํานวน  4 อัตรา และอัตราว่าง  
2 อัตราสําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
                                         เป็นเงิน 144,000.- บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา
ภาคบังคับ จํานวน  3 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน 
ที มท 0809.4/ว1875 ลงวันที 21  มิถุนายน 2561  
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561-2563 

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างทัวไป 
ตําแหน่ง ภารโรง จํานวน 1 อัตรา
                                          เป็นเงิน   12,000.- บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0809.4/ว1875 
ลงวันที 21  มิถุนายน 2561  
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561-2563 

งบดําเนินงาน รวม 6,895,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ทีต้องมาปฏิบัติราชการ
เป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบฯกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถินพ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541และ
ทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 4,314,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าติดตังไฟฟ้า 
ค่าติดตังประปา  ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  
ของกองการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  ฯลฯ  เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 75 ข้อ 4

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการทึจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานและลูกจ้างทีต้องปฏิบัติงานในกองการศึกษา  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลา  และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบางปลา ทีได้รับคําสังให้ไปราชการหรือตาม
โครงการศึกษาอบรมดูงานและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และสัมมนา  เป็นต้น  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 4) พ.ศ. 2561

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายภาษาอังฤษ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าจ้างเหมา  ค่าของขวัญ  ของรางวัล อาหารและเครืองดืม  
ค่าของทีระลึกกรรมการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 88 ข้อ 3
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โครงการแข่งขันกีฬาสีสําหรับโรงเรียนอนุบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาสี
สําหรับโรงเรียนอนุบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น 
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าตอบแทนกรรมการ-
ตัดสิน ค่าเหรียญรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ของรางวัลอาหารและ
เครืองดืม  ค่าของทีระลึกกรรมการ  และเงินหรือของรางวัล
สําหรับผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าวัสดุ หรือค่าจ้าง
ทําของทีเป็นองค์ประกอบสําคัญของงานนันๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561–2564 
แก้ไขครังที 1/2561 หน้า 14 ข้อ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าจ้างเหมา-
บริการ  ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 – 2564 หน้า 90 ข้อ 2

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 3,674,400 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โดยเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา      
ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที 0893.3/ว1918 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2552  
ตามรายการดังนี            
    1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน   
                                               ตังไว้   1,690,000.-   บาท
เพือใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบางปลาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเบิกหักผลัก
ส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา ให้ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที 0893.3/ว1918  
ลงวันที 16 มิถุนายน 2552  ดังนี
       - เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลา เพือจ่ายเป็นค่าสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลาทีเทศบาล
ตําบลบางปลาจัดตังเอง โดยจัดสรร 100 % จํานวน 245 วัน 
ในอัตราคนละ 20 บาท  จํานวน 50 คน จํานวนนักเรียนเป็นไป
ตามแผนการรับนักเรียนประจําปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  และตามจํานวนนักเรียนในระหว่างภาคการศึกษา ตามที
ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพิมเติม  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด
ที มท 0816.4/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561   
                                            เป็นเงิน   245,000.-  บาท
      - เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา  เพือจ่ายเป็นค่าสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา ทีเทศบาลตําบล
บางปลาจัดตังเอง โดยจัดสรร 100 % จํานวน 200 วัน  ในอัตราคนละ 
20 บาท จํานวน  360 คน จํานวนนักเรียนเป็นไปตามแผนการรับ
นักเรียนประจําปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บางปลาตามหนังสือที สค 52305.2/100 ลงวันที  8  มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด
ที มท 0816.4/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561  
                                            เป็นเงิน  1,440,000.-  บาท
      - เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบางปลาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพือจ่ายเป็นค่าสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บางปลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว 3274 ลงวันที 
19 มิถุนายน 2561                  เป็นเงิน          5,000.- บาท   

     2) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิน                                          ตังไว้  880,600.-  บาท  
เพือใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที 0893.2/ว1918  ลงวันที 
16 มิถุนายน 2552  ตามรายการดังนี.-
         - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
                                                     เป็นเงิน  20,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา                
        - ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  เป็นเงิน  9,600.-บาท                
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา
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        - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน      
                                                     เป็นเงิน  100,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบางปลา                  
        - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
                                                     เป็นเงิน 50,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบางปลา
       - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
                                                     เป็นเงิน 50,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา
       - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
                                                     เป็นเงิน 21,000.- บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา
       - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
                                                     เป็นเงิน 100,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  การจัดกระบวนการเรียน
การสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง”สู“่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา
      - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน (SBMLD)   
                                                    เป็นเงิน 500,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา  โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน (SBMLD) ของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา
      - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัด      
                                                   เป็นเงิน 30,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู  และบุคลากรของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา

      3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน  
                                                     ตังไว้   1,018,800.-  บาท   
เพือเป็นค่าใช้จ่าย ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครืองแบบนักเรียน  และค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ฯลฯ ตามหนังสือที กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 
มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 และแผนการรับ
นักเรียนประจําปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บางปลาตามหนังสือ ที สค 52305.2/100 ลงวันที 8 มิถุนายน 2561
ตามรายการ ดังนี.  
         - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบางปลา  คนละ 850.-บาท/ภาคเรียน  รวม 2 ภาคเรียน 
จํานวน 360 คน  และตามทีได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ
เพิมเติม                                        เป็นเงิน   612,000.-  บาท
        - ค่าหนังสือเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางปลา 
คนละ 200.-บาท/ ปี  จํานวน 360 คน และตามทีได้รับการจัดสรร
เงินงบประมาณเพิมเติม                   เป็นเงิน    72,000.-  บาท
       - ค่าอุปกรณ์การเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา 
คนละ 100.- บาท / ภาคเรียน รวม 2 ภาคเรียน  จํานวน 360 คน
และตามทีได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพิมเติม                            
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                                                    เป็นเงิน   72,000.-  บาท
        -ค่าเครืองแบบนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา  
คนละ 300.-บาท / ปี จํานวน 360 คน และตามทีได้รับการจัดสรร
เงินงบประมาณเพิมเติม                   เป็นเงิน  108,000.-  บาท
        - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บางปลา  คนละ 215.- บาท / ภาคเรียน รวม 2 ภาคเรียน จํานวน 
360 คน  และตามทีได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพิมเติม
                                                    เป็นเงิน   154,800.- บาท
     4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลา  
                                                    ตังไว้  85,000.-บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่าย ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลา คนละ1,700.-บาท/ปี จํานวน 50 คน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที 0893.3/ว1918
ลงวันที  16 มิถุนายน  2552  หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที 0893.3/ว1658 ลงวันที  22 มีนาคม  2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนการรับนักเรียน  ประจําปีการศึกษา 2562  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 แก้ไข
ครังที 1/2561 หน้า 12 ข้อ 1

โครงการสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสอนภาษา
ต่างประเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา 
เช่น ค่าจ้างเหมาจัดหาครูสอนภาษาต่างประเทศ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์  หนังสือ  คู่มือ  ตําราหลักสูตร  โปรแกรม  
หรือสือการเรียนการสสอน  ฯลฯ  ตามอํานาจหน้าที
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561 – 2564 แก้ไข 
ครังที 1/2561 หน้า 12 ข้อ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ทีดินและสิงก่อสร้าง  และทรัพย์สินอืน ๆ  เช่น   
ครุภัณฑ์สํานักงาน   ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์-
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ  เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 73 ข้อ 1

ค่าวัสดุ รวม 2,525,300 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ 
ทีใช้แล้วสินเปลืองหมดสภาพ วัสดุคงทน เพือใช้ในงาน
กองการศึกษา เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก  เทป  
พีวีซีแบบใส   ตลับชาด   เก้าอีพลาสติก  เครืองคิดเลขขนาดเล็ก
ตรายาง พระบรมฉายาลักษณ์  และสิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์  เช่น  ใบเสร็จรับเงิน  แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ   เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ 
เช่น หลอดไฟ  สายไฟฟ้าไฟฉาย สปอร์ตไล้ท์  ไมโครโฟน  
ปลักไฟฟ้า ทีใช้แล้วสินเปลืองหมดสภาพ  วัสดุคงทน ฯลฯ  เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว
ทีใช้ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลา เช่น  แก้วนํา  จานรอง  
ไม้กวาด  ผงซักฟอก  นํายาล้างห้องนํา กระดาษชําระ สบู่ ยาสีฟัน 
แปรงสีพัน  เครืองฆ่าเชือและดับกลินสําหรับห้องนํา เครืองฉีดสเปรย์
อัตโนมัติ เครืองจ่ายสบู่เหลว นําจืดซือจากเอกชน  ทีนอน กระติกนําร้อน
และอืนๆ  ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,355,300 บาท
เพือจ่ายสนับสนุนในการจัดซืออาหารเสริมนม โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นหน่วยจัดซือจัดจ้างให้แก่
สถานศึกษาตามภารกิจถ่ายโอนงบประมาณ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19
 มิถุนายน 2561      
รายการดังนี.- 
          - เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนในการจัดซือนมให้แก่  
โรงเรียนวัดบางปลา สังกัด สพฐ. จัดสรรให้เด็กเล็กถึงประถม
ศึกษาปีที 6 จํานวน 260 วัน จํานวน 819 คน คนละ 7.37 บาท/คน 
จํานวนนักเรียนเป็นตามแผนการรับนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2562
ของโรงเรียนวัดบางปลาตามหนังสือ ที ศธ 04152067/118 
ลงวันที 11 มิถุนายน 2561  จํานวน     1,569,500  บาท
          - เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนในการจัดซือนมให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลา(จัดตังเอง)โดยจัดสรร
ให้เด็กเล็ก  จํานวน 260 วัน จํานวน 50 คน  คนละ 7.37  บาท 
จํานวนนักเรียนเป็นตามแผนการรับนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2562
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
                                                จํานวน      95,900  บาท
           - เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนในการจัดซือนมให้แก่โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา (ซึงจัดตังเอง)  จํานวน 260 วัน 
จํานวน 360 คน คนละ 7.37 บาท จํานวนนักเรียนตามแผนการรับนัก
เรียน ประจําปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบางปลาตามหนังสือ ที สค 52305.2/100 ลงวันที 8 มิถุนายน 
2561
                                                จํานวน     689,900  บาท

วันทีพิมพ์ : 29/10/2561  14:47:28 หน้า : 40/80



วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุก่อสร้าง  เพือใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานทีของศูนย์พัฒนา-
เด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบางปลา เช่น  ไม้ต่าง ๆ  สี  ตะปู  เลือย ชะแลง  ค้อน  
จอบ  ปูนซีเมนต์  กระเบือง  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ท่อนํา 
และอุปกรณ์ประปา  เหล็กเส้น  ทราย  สังกะสี ปูนขาว ยางมะตอย
โถส้วม  อ่างล้างมือ  ท่อต่าง ๆ  ฯลฯ  เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุการเกษตรต่างๆ  
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลา และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา เช่นพันธุ์พืช  ปุ๋ย  
อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก  
วัสดุเพาะชํา จอบหมุน  คราดซีพรวนดินระหว่างแถว  
กระถางต้นไม้ และวัสดุอืนๆ   ฯลฯ   เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์
เพือใช้ในงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลา เช่น เทป-
บันทึกข้อมูล  กระดาษต่อเนือง  ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ์   
เมาส์ เครืองอ่านบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ  เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า74 ข้อ 2    

งบลงทุน รวม 75,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
โต๊ะรับประทานอาหาร จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะรับประทานอาหาร จํานวน 15 ชุด 
ชุดละ 5,000 บาทมีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
1. โต๊ะอาหารพร้อมม้านัง
2. หน้าโต๊ะบุด้วยโฟเมก้าสีขาว
2. โต๊ะมีขนาด 60x120x55 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี  2  ตัว 
ขนาด 30x120x35 เซนติเมตร เพือใช้สําหรับนังรับประทาน
- โดยจัดซือตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564  
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที  2/2561 หน้าที  26  ลําดับที 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,276,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,276,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,276,000 บาท
เพือเป็นค่าสนับสนุนในการจัดซืออาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนวัดบางปลา  จํานวน  819 คนๆละ 20 บาท
จํานวน 200 วัน จัดสรร 100 %
-เป็นไปตามแผนการรับนักเรียนประจําปีการศึกษา 2561 ของ
โรงเรียนวัดบางปลา ตามหนังสือ ที ศธ 04152067/118 
ลงวันที 11 มิถุนายน 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด 
ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที  19  มิถุนายน  2561 
-เป็นไปตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนวัดบางปลา
ที ศธ 04152067/149 ลงวันที 6 กรกฎาคม  2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561 – 2564 หน้า 92 ข้อ 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,823,200 บาท
งบบุคลากร รวม 2,163,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,163,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,723,900 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ
จํานวน  2  อัตรา   พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล และอัตราว่าง จํานวน 
3 อัตรา  ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ด่วนทีสุด 
ที มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558 และหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.ที มท 0809.2/ ว 138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558    
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563      

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเพือจ่ายเป็น
เงินทีปรับเพิมต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาลสามัญ  อัตราว่าง  
จํานวน  1 อัตรา  ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.
ที มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558   
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข เดือนละ 
3,500 บาทต่อคน จํานวน 1 อัตรา ตามความในมาตรา 15 ประกอบ
มาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสมุทรสาคร เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือน 
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) 
ลงวันที 4 พฤษภาคม  2559   หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. 
ที มท 0809.3/ว28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548  ตามหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.ที มท 0809.2/ ว 138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563   

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งอํานวยการท้องถินระดับต้น  เดือนละ 
1,500 บาทต่อคน  อัตราว่าง จํานวน 1 อัตราตามความในมาตรา 15
 ประกอบมาตรา 23 วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) 
ลงวันที 4 พฤษภาคม  2559  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. 
ที มท 0809.3/ว28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548  ตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.ที มท 0809.2/ ว 138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558    
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 187,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  จํานวน 1 อัตรา  
พร้อมทังเงินเพิมค่าจ้างประจําปีของลูกจ้างประจํา
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.
ที มท 0809.2/ว138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558    
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 160,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ   
ทีปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขฯ จํานวน1 อัตรา 
พร้อมทังเงินเพิมเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจประจําปี  
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ กอบต.ที มท 0809.2/ว138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558    
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจทีปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขฯ จํานวน 1 อัตรา
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.ที มท 0809.2/ว138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558    
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563
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งบดําเนินงาน รวม 583,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ทีต้องมาปฏิบัติราชการ
เป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่ พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548  และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541  
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 311,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเปลียนถ่ายนํามันเครือง
สําหรับรถยนต์ ทีใช้ในงานของเทศบาลฯ  ฯลฯ  เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 75 ข้อ 4

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น 
ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักรของคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ทีได้รับคําสังให้ไปราชการ  หรือ
ตามโครงการศึกษาอบรมดูงานและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และสัมนา เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 4) พ.ศ. 2561

ค่าใช้จ่ายเพือชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาลทีก่อให้เกิดความเสียหาย
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
สิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอืนๆ เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
และครุภัณฑ์อืนๆ   ตลอดจนสิงก่อสร้างอืนๆ ฯลฯ  เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 73 ข้อ 1

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ 
ทีใช้แล้วสินเปลืองหมดสภาพ วัสดุคงทน เพือใช้ในงาน
กองสาธารณสุขฯ  เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ  หมึก เทป  
พีวีซีแบบใส  ตลับชาด  เก้าอีพลาสติก เครืองคิดเลขขนาดเล็ก
ตรายาง พระบรมฉายาลักษณ์  ฯลฯ   เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุยานพาหนะต่างๆ 
สําหรับรถยนต์ของเทศบาล เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี 
ไขควงแบบต่างๆ  คีมล็อก  กุญแจเลือน  กุญแจแหวน  
ล็อกเกียร์  ล็อกพวงมาลัย  ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ  
เช่น   นํามันดีเซล นํามันเบนซิน  นํามันเครือง ฯลฯ ทีใช้กับ
ยานพาหนะ และเครืองจักรกลของเทศบาล
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เกียวกับงานประชาสัมพันธ์  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
พู่กัน และสี  ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, 
วีดีโอเทป, แผ่นซีดี), รูปสี-ขาวดํา  ทีได้จากการล้าง อัด 
ขยาย ฯลฯ  เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74  ข้อ 2

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เพือใช้ในงาน
กองสาธารณสุข เช่น  เทปบันทึกข้อมูล  กระดาษต่อเนือง  
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรองแสง  
แป้นพิมพ์  เมาส์ เครืองอ่านบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  ฯลฯ  เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2      
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งบลงทุน รวม 76,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 76,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน-
สํานักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 2 เครือง 
เครืองละ 16,000 บาท  มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
(2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz 
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
2.มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB 
3.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
4.มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
5.มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6.มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
7.มีแป้นพิมพ์และเมาส์
8.มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า19 นิว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล เพือเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564  
หน้าที 104 ลําดับที 12
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เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี  จํานวน 1 เครือง  
เครืองละ 17,000 บาท  มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
1.เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, 
Scanner และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
2.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที(ppm) 
4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) 
5.มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
6.สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
7.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
8.มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
9.สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
10.สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
11.สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12.มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
13.มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
14.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
15.สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล เพือเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564  
หน้าที 104 ลําดับที 14

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 2 
(33 หน้า/นาที)

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 2 (33 หน้า/นาที) 
จํานวน 1 เครืองๆ ละ 15,000 บาท  มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
1.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
2.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที(ppm) 
3.สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
4.มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
5.มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6.มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
7.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
8.สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล เพือเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564  
หน้าที 104 ลําดับที 14
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เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 12,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA  
จํานวน 5 เครือง  เครืองละ 2,500 บาท
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
1.มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
2.สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล เพือเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564  
หน้าที 104 ลําดับที 13

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 1,208,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,161,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 911,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการและอืนๆ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าติดตังไฟฟ้า, ประปา โทรศัพท์
และค่าจ้างเหมาอืนๆ เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 75 ข้อ 4

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคลองสวย นําใส เทศบาลตําบลบางปลา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคลองสวย นําใส 
เทศบาลตําบลบางปลา  เช่น ค่าจัดงาน ส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข  
อนุรักษ์ฟืนฟูแหล่งนํา  ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ หรือค่าจ้างทําของ
ทีเป็นองค์ประกอบสําคัญของงานนันๆ ค่าฝึกอบรม ค่าพิธีเปิด-
ปิดการอบรม ค่าอาหารพร้อมเครืองดืม ค่าของขวัญ เงินรางวัล 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที 13 
พ.ศ. 2552  มาตรา 50(2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 82 ข้อ1

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 32,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี                                                            
เช่น ค่าฝึกอบรม  ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหารพร้อมเครืองดืม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าของขวัญ  เงินรางวัล  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0810.5/ ว 2072  ลงวันที 5  กรกฎาคม  2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม 
เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 15 ข้อ 1

วันทีพิมพ์ : 29/10/2561  14:47:28 หน้า : 48/80



โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก        เช่น ค่าฝึกอบรม  ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหารพร้อมเครืองดืม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าของขวัญ  เงินรางวัล  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที 13 
พ.ศ. 2552 มาตรา 50(4) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้าที 68 ข้อ 5

โครงการชุมชนปลอดขยะ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนปลอดขยะ  เช่น
ค่าฝึกอบรม  ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหารพร้อมเครืองดืม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าของขวัญ  เงินรางวัล  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที 13 
พ.ศ. 2552  มาตรา 50(3) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม 
เปลียนแปลง ครังที 1/2561 หน้าที 1 ข้อ 1

โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์ จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์  เช่น ค่าฝึกอบรม  ค่าพิธีเปิด-
ปิดการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารพร้อมเครืองดืม 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญ  เงินรางวัล 
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที 13 
พ.ศ. 2552 มาตรา 50(7) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 66 ข้อ 7

โครงการเพิมศักยภาพแกนนําสุขภาพชุมชน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิมศักยภาพ
แกนนําสุขภาพชุมชน เช่น ค่าฝึกอบรม  ค่าพิธีเปิด-
ปิดการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารพร้อมเครืองดืม 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญ  เงินรางวัล  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าทีพัก 
ค่าเดินทาง ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองท้องถิน พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม 
เปลียนแปลง ครังที1/2561 หน้า 3 ข้อ 1
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โครงการรณรงค์ ควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ ควบคุม และ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี เช่น ค่าฝึกอบรม  ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารพร้อมเครืองดืม ค่าวัสดุโฆษณา
เและเผยแพร่ ค่าของขวัญ  เงินรางวัล  ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าจัดซือวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุการแพทย์ ค่าใบรับรอง
การฉีดวัคซีน เครืองหมายประจําตัวสัตว์ ค่าสํารวจและ
ขึนทะเบียนตัว ฯลฯ เป็นต้น  ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว1046 
ลงวันที 10 เมษายน 2561
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขถึงฉบับที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50(4) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  แก้ไข  
ครังที 1/2561 หน้า 11 ข้อ 2

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be  Number One) ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

จํานวน 63,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (To Be Number  One)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เช่น ค่าฝึกอบรม  ค่าพิธีเปิด-
ปิดการอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารพร้อมเครืองดืม 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญ  เงินรางวัล  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ ว 2072   
ลงวันที 5  กรกฎาคม  2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม 
เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 16 ข้อ 1

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าพิธีเปิด-
ปิดการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารพร้อมเครืองดืม 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญ  เงินรางวัล  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072   
ลงวันที 5 กรกฎาคม  2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม 
เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 15 ข้อ 2
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โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการ
ทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ค่าฝึกอบรม  ค่าพิธีเปิด-
ปิดการอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารพร้อมเครืองดืม 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญ  เงินรางวัล  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองท้องถิน พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (17)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 เพิมเติม 
เปลียนแปลง ครังที 1/2561 หน้า 3 ข้อ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
สิงก่อสร้างและทรัพย์สินอืนๆ เช่น  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง  เครืองตัดหญ้า  เครืองพ่นยุง  และครุภัณฑ์อืนๆ 
ตลอดจนสิงก่อสร้างอืน ฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 73 ข้อ 1

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว
ทีใช้ในกองสาธารณสุขฯ เช่น ไม้กวาด ถัง ผงซักฟอก 
แปรง เข่ง และอืนๆ ฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74  ข้อ 2

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุก่อสร้าง  
เช่น ไม้ต่างๆ สี ตะปู เลือย ชะแลง ค้อน จอบ 
ปูนซีเมนต์ กระเบือง อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ท่อนํา
และอุปกรณ์ประปา เหล็กเส้น ทราย สังกะสี ปูนขาว 
โถส้วม อ่างล้างมือ ท่อต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 74  ข้อ 2

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุยานพาหนะต่างๆ 
สําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของเทศบาล เช่น 
ยางนอก ยางใน แบตเตอรี ไขควงแบบต่างๆ คีมล็อก 
กุญแจเลือน กุญแจแหวน ล็อกพวงมาลัย ฟิล์มกรองแสง 
ฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ 
เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ ทีใช้กับ
ยานพาหนะ เครืองตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้ เครืองพ่นยุง 
และเครืองจักรกลของเทศบาล
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเกียวกับเคมีภัณฑ์ 
สําหรับใช้ในการกําจัดพาหะนําโรคติดต่อมาสู่คน เช่น 
สารเคมีพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย ยากําจัดหนูค่าเวชภัณฑ์ 
เครืองมือแพทย์ นํายาฆ่าเชือโรค ทรายอะเบท นํายาคลอรีน
(ล้างตลาด) นํายา EM ชุดตรวจสารปนเปือนในอาหาร 
ค่าจัดซือวัคซีน พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดเพือป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุการเกษตรต่างๆ 
เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ 
พันธุ์พืช ปุ้ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา นําเชือพันธุ์สัตว์  
วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก
ผ้าใบหรือพลาสติก กระถางต้นไม้ และวัสดุอืนๆ ฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

งบลงทุน รวม 47,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 47,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
จํานวน 5 เครือง เครืองละ 9,500 บาท  
มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
1.เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
2.เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3.ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4.พร้อมใบมีด
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564  
หน้าที 104 ลําดับที 11

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,440,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,145,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,145,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,632,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ 
จํานวน 2 อัตรา พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานเทศบาล และอัตราว่าง จํานวน 2 อัตรา  
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ด่วนทีสุด 
ที มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558 
และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.ที มท 0809.2/ว 38 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558    
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเพือจ่ายเป็น
เงินทีปรับเพิมต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาลสามัญ 
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา  ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. 
และ กอบต.ที มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558    
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 152,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง เดือนละ 
5,600 บาทต่อคน จํานวน 1 อัตรา ตามความในมาตรา 15 ประกอบ
มาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสมุทรสาคร เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) 
ลงวันที 4 พฤษภาคม 2559 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. 
ที มท 0809.3/ว28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548  และ
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.ที มท 0809.2/ว138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งอํานวยการท้องถินระดับต้น เดือน
ละ 1,500 บาทต่อคน อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา ตามความในมาตรา 15
 ประกอบมาตรา 23 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน 
(ฉบับที 6) ลงวันที 4 พฤษภาคม 2559 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก
.อบต. ที มท 0809.3/ว28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548 และ
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.ที มท 0809.2/ ว 138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558    
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563      

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการกองช่าง เดือนละ 
5,600 บาทต่อคน จํานวน 1 อัตรา ตามความในมาตรา 15 
ประกอบมาตรา 23 วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไข
เกียวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) ลงวันที 4 พฤษภาคม 2559 
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต.ที มท 0809.3/ว28 ลงวันที 
16 กุมภาพันธ์ 2548  และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.
ที มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 312,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ทีปฏิบัติงาน
ในกองช่าง จํานวน 2 อัตรา  พร้อมทังเงินเพิมเงินเดือน
พนักงานจ้างตามภารกิจประจําปี  ตามหนังสือสํานักงาน 
กจ. กท. และ กอบต.ที มท 0809.2/ว138 ลงวันที 
30 ธันวาคม 2558  
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจทีปฏิบัติงานในกองช่าง  จํานวน 2 อัตรา  ตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.ที มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563

งบดําเนินงาน รวม 242,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 81,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ทีต้องมาปฏิบัติราชการ
เป็นกรณีเร่งด่วน นอกเวลาราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานเทศบาล 
ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับ การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541  
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 121,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี.-
-ค่ารับวารสาร สําหรับจ่ายเป็นค่าสมัครสมาชิกวารสาร   
และหนังสือทางวิชาการ  ค่าจ้างเหมาบริการจัดส่งหนังสือพิมพ์  
วารสารอืนทีจําเป็น  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมา
จัดทําวารสารของเทศบาล ฯลฯ เป็นต้น
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 หน้า 71 ข้อ 4

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน 
กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาลทีก่อให้เกิดความเสียหาย 
ฯลฯ เป็นต้น
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราขการในและ
นอกราชอาณาจักรของคณะเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  ทีได้รับคําสังให้ไปราชการหรือ
ตามโครงการศึกษาอบรมดูงาน  และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และสัมมนา  เป็นต้น                          
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 4) พ.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  และครุภัณฑ์อืนๆ  ฯลฯ  
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง  
และทรัพย์สินอืน ๆ  เช่น   ค่าซ่อมแซม  ประตูระบายนํา   
เครืองสูบนํา  ถนน  ท่อระบายนํา  บ่อพัก ค.ส.ล.   สะพาน  
เขือน   ศาลาทีพักผู้โดยสาร   อาคารสํานักงาน  ห้องนํา 
และสิงก่อสร้างอืน ๆ  ฯลฯ   ภายในเขตเทศบาล
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 73 ข้อ 1

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ 
ทีใช้แล้วสินเปลืองหมดสภาพ วัสดุคงทน เพือใช้ในงาน
กองช่าง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ  หมึก  เทป  พีวีซีแบบใส   
ตลับชาด  เก้าอีพลาสติก  เครืองคิดเลขขนาดเล็ก  ตรายาง 
พระบรมฉายาลักษณ์  ฯลฯ เป็นต้น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ 
เช่น หลอดไฟ  สายไฟฟ้า ไฟฉาย สปอร์ตไล้ท์ ไมโครโฟน  
ปลักไฟฟ้า ทีใช้แล้วสินเปลืองหมดสภาพ  วัสดุคงทน  
ฯลฯ  เป็นต้น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2
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งบลงทุน รวม 52,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 52,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 4,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 1 ชุด 
ชุดละ 4,900.- บาท  มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
1.โต๊ะขนาด 150x80x75 ซม. มีทีวางของ 2 ข้าง 
โครงเหล็กพ่นสีดํา หน้าโต๊ะไม้อัดกรุขอบด้วยไม้จริง
2.เก้าอีขนาด 45x52x45 ซม. โครงเหล็กสีดํา 
ทีท้าวแขนเป็นไม้จริง ทีนังและพนักพิงเป็นเบาะฟองนําหุ้มหนัง
- โดยจัดซือตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564 
หน้าที 110 ลําดับที 32
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

จํานวน 22,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผลแบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)
จํานวน1เครือง  เครืองละ 22,000 บาท  
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
   1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมี
       หน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GBหรือ 
   2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วย
       ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
       ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
       ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถใน
       การใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
       น้อยกว่า 2 GB 
3.มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
4.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ 
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
5.มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6.มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7.มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
8.มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9.มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว
จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล เพือเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564 
หน้าที 109 ลําดับที 29

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA  
จํานวน 3 เครือง เครืองละ 2,500 บาท
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
1.มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
2.สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล เพือเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564  
หน้าที 109 ลําดับที 30
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สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที 1 จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที 1 จํานวน 1 เครืองๆ ละ 18,000 บาท  
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
1.เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ 
(Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
2.สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
3.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
4.มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 
20 ppm 
5.สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
6.มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล เพือเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564  
หน้าที 109 ลําดับที 31

งานไฟฟ้าถนน รวม 12,758,560 บาท
งบบุคลากร รวม 1,030,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,030,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 600,700 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ  
จํานวน 2 อัตรา พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานเทศบาล ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ 
ก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 
2558 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.
ที มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558    
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งอํานวยการท้องถินระดับต้น เดือนละ 
1,500 บาทต่อคน จํานวน 1 อัตรา ตามความในมาตรา 15 ประกอบ
มาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสมุทรสาคร เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) 
ลงวันที 4 พฤษภาคม 2559 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. 
ที มท 0809.3/ว28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548 และหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.ที มท 0809.2/ ว 138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558    
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563      

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 411,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  จํานวน 2 อัตรา
พร้อมทังเงินเพิมค่าจ้างประจําปีของลูกจ้างประจํา  
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.
ที มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563    
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งบดําเนินงาน รวม 1,651,260 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายให้แก่ พนักงานเทศบาล  ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548  และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจํา  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541  
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 970,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 520,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี.-
-ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมาบริการและอืนๆ  
เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆในเขตเทศบาล 
ค่าติดตังไฟฟ้าและซ่อมแซม   ค่าธรรมเนียมชีแนวเขตทีดิน   
ค่าติดตังซ่อมแซมเสียงตามสาย   ค่าสํารวจออกแบบงาน
วิศวกรรมโครงสร้างงานระบบ และอืน ๆ  ฯลฯ  เป็นต้น
-ค่าจ้างเหมาขุดลอก คู คลอง ภายในเขตเทศบาลตําบลบางปลา
-ค่าจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายนํา ภายในเขตเทศบาลตําบลบางปลา
-ค่าปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ  สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุง
 และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 71,75 ข้อ 4

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร  เช่น  
ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักรของคณะเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  ทีได้รับคําสังให้ไปราชการ
หรือตามโครงการศึกษาอบรมดูงานและค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 4) พ.ศ. 2561
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
สํานักงาน  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์อืน ๆ 
ฯลฯ  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอืน ๆ เช่น ค่าซ่อมแซมประตูระบายนําเครืองสูบนํา  
ถนน  ท่อระบายนํา  บ่อพัก คสล. สะพาน  เขือน  ศาลาทีพัก
ผู้โดยสาร  อาคารสํานักงาน ห้องนําและสิงก่อสร้างอืนๆ  ฯลฯ 
ภายในเขตเทศบาล
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 73 ข้อ 1

ค่าวัสดุ รวม 596,260 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ 
ทีใช้แล้วสินเปลืองหมดสภาพ วัสดุคงทน เพือใช้ในงาน
กองช่าง  เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ  หมึก  เทป  
พีวีซีแบบใส   ตลับชาด   เก้าอีพลาสติก  เครืองคิดเลข
ขนาดเล็กตรายาง พระบรมฉายาลักษณ์  ฯลฯ  เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 402,260 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุไฟฟ้าต่างๆ  
เช่น  หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ไฟฉาย  สปอร์ตไล้ท์  
ไมโครโฟน ปลักไฟ  สวิตซ์ไฟฟ้า  ฯลฯ  เป็นต้น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุก่อสร้าง เพือใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที  ถนน  ผิวทาง 
ไหล่ทาง เช่น  ไม้ต่าง ๆ  สี  ตะปู  เลือย ชะแลง  ค้อน  จอบ  
คราด  ปูนซีเมนต์  กระเบือง  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  ท่อนํา และ
อุปกรณ์ประปา  เหล็กเส้น  ทราย  สังกะสี ปูนขาว ยางมะตอย
โถส้วม  อ่างล้างมือ  ท่อต่าง ๆ  ฯลฯ  เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ 
สําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของเทศบาล  เช่น  
ยางนอก   ยางใน   แบตเตอรี  ไขควงแบบต่าง ๆ  คีมล็อก 
กุญแจเลือน  กุญแจแหวน  ล็อกเกียร์  ล็อกพวงมาลัย   
ฟิล์มกรองแสง  ฯลฯ  เป็นต้น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ  
เช่น นํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง ฯลฯ  ทีใช้กับ
ยานพาหนะ เครืองกําเนิดไฟฟ้า และเครืองจักรกลของเทศบาล 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เกียวกับงานประชาสัมพันธ์  เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์  
พู่กันและสี ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ ,
วีดีโอเทป , แผ่นซีดี)  รูปสี-ขาวดํา  ทีได้จากการล้าง อัด 
ขยาย ฯลฯ  เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ กระดาษต่อเนือง  ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์   แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ์
เมาส์  เครืองอ่านบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  ฯลฯ  เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2    

วัสดุสํารวจ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํารวจ เช่น 
ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชักยาว 3 เมตร   เทปวัดระยะ  
บันไดอลูมิเนียม และอืนๆ  ฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณบ่อพักท่อระบายนําใต้สะพาน
ข้ามแม่นําท่าจีน ฯลฯ และค่ากระแสไฟฟ้ากล้องวงจรปิดภายใน
เขตเทศบาลฯ และค่ากระแสไฟฟ้าลานกีฬาริมถนนทางเข้าเทศบาล ฯลฯ
  เป็นต้น
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งบลงทุน รวม 10,077,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์  
จํานวน 1 เครืองๆ ละ 150,000 บาท  มีคุณลักษณะพืนฐาน  
ดังนี
1.ขนาด 3 กิโลวัตต์ขึนไป เป็นเครืองยนต์เบนซิน
   ขนาด 5 กิโลวัตต์ขึนไป เป็นเครืองยนต์ดีเซล
2.ทุกขนาดทีกําหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขันตํา
3.รายละเอียดประกอบเครืองกําเนิดไฟฟ้าแต่ละชุด  มีดังนี
   (1) แผงสวิทซ์ 1 อัน
   (2) โวลต์มิเตอร์ 1 อัน
   (3) แอมมิเตอร์ 1 อัน
   (4) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขัว 1 ชุด
   (5) สวิตช์ปิด - เปิดหลอดไฟ 1 อัน
   (6) คัตเอาต์ 1 อัน
   (7) ทีเสียบปลัก 2 จุด
   (8) ฟรีเควนซีมิเตอร์ 1 อัน (สําหรับขนาด 10 กิโลวัตต์ ขึนไป)
4.คุณสมบัติทางเทคนิคทัวไป
   (1) ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์  
         สําหรับเครืองกําเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 10  กิโลวัตต์
   (2) ไฟ AC 380/220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 4 สาย หรือ 220 โวลต์ 
         ชนิด 3 ยก 3 สาย 50 เฮิรตซ์  สําหรับเครืองกําเนิดไฟฟ้า 
         ขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์
   (3) มีเครืองควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic 
Voltage Regulation Control) โดยมี อัตราการเปลียนแปลง 
ดังนี
   - ไม่เกิน + 5 , - 5 % สําหรับเครืองกําเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 
      5  กิโลวัตต์
   - ไม่เกิน + 2.5 , - 2.5 % สําหรับเครืองกําเนิดไฟฟ้าขนาด
      ไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์
   (4) สําหรับเครืองกําเนิดไฟฟ้าทีมีขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ 
        สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทีมีค่า Power Factor 
        ตังแต่ร้อยละ 80 ขึนไป
   (5) เครืองกําเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกําลังขับโดยตรง  
        (Direct Coupling)
หมายเหตุ : 1 kVA = 0.8 kW
การติดตังอย่างน้อยควรประกอบด้วย
1. การติดตังเดินรางแลดเดอร์ หรือท่อร้อยสายไฟฟ้า
2. การติดตังอุปกรณ์ Air Duct ของเครืองยนต์พร้อม
บานเกร็ดของระบบระบายความร้อนออกจากหม้อน้าไปสู่
ภายนอกห้อง
3. การเดินสายไฟฟ้าและการเชือมต่อระบบไฟฟ้า
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564  
หน้าที 113 ลําดับที 44
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 9,927,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงก่อสร้างห้องนํา-ส้วม บริเวณชัน 2 อาคารอเนกประสงค์ 
(กองช่าง)

จํานวน 375,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนํา-ส้วม มีขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า 
30 ตร.เมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯกําหนด) 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และพรบ.กําหนดแผนและ
ขันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที  2/2561 หน้า 13 ข้อ 3

โครงการปรับปรุงต่อเติมก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กอาคารอเนกประสงค์
เทศบาลตําบลบางปลา (กองการศึกษา)

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กมุงด้วยเมทัลชีท  
กว้าง 8.00 ม. ยาว 24.00 ม. พืนอาคารปูแผ่นยาง-
สังเคราะห์ EPDM  พืนทีไม่น้อยกว่า 190 ตร.ม 
พร้อมติดตังเครืองเล่น  (รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯกําหนด) 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  และพ.ร.บ.กําหนดแผน
และขันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม 
เปลียนแปลง ครังที  2/2561 หน้า 8 ข้อ  2

โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา  (กองการ
ศึกษา)

จํานวน 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมกันห้องรับประทานอาหาร 
พืนทีไม่น้อยกว่า  35 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลฯกําหนด) 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และพ.ร.บ.กําหนดแผน
และขันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม 
เปลียนแปลง ครังที  2/2561 หน้า 8 ข้อ 1

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (กองการ
ศึกษา)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนทีสุด ที กค(กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที 
5 มีนาคม 2561 
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์พร้อมหลังคาและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัด
บางปลา  (กองช่าง)

จํานวน 2,670,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างแพทุนลอยนํา ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 20.00 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม 
(รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯกําหนด) 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และพ.ร.บ.กําหนดแผน
และขันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561-2564  
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 12 ข้อ 1

โครงการทําแผงเหล็กกันขยะพร้อมชุบกัลป์วาไนท์ประตูระบายนําใต้สะพาน 
บ้านใหม่ ,ใต้วัด, วัดป่าชัยรังสี (งานป้องกันฯ-สํานักปลัด)

จํานวน 202,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการทําแผงเหล็กกันขยะพร้อมชุบ
กัลป์วาไนท์กันขยะขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า16 ตรม. 
จํานวน 4 ชุด  บริเวณประตูระบายนําใต้สะพานบ้านใหม่ ,
ใต้วัด,วัดป่าชัยรังสี  เพือดักจับขยะต่างๆ บริเวณประตู
ระบายนําไม่ให้เข้าเครืองสูบนํามอเตอร์ไฟฟ้าและ
สามารถระบายนําท่วมขังฝนตกหนัก นําทะเลหนุนสูง
ภายในเขตพืนที 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564  
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 5 ข้อ 7

โครงการปรับปรุงก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ถนนสาย สค.ถ. 8-0010 
(ซอยเทศบาล 11 แยกขวา 1) ชุมชนบ้านจัดสรร (กองช่าง)

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.ขนาดปากรางกว้าง 
0.30 ม. ลึกเฉลีย 0.50 ม. ยาว 190.00 ม. (รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลฯกําหนด) 
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496  และพรบ.กําหนดแผน
และขันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม 
เปลียนแปลง ครังที  2/2561  หน้า 4 ข้อ 5)

โครงการปรับปรุงติดตังกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณชุมชนภายในเขต
เทศบาล (กองช่าง)

จํานวน 2,090,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังกล้องวงจรปิด CCTV จํานวน 36 เครือง
พร้อมอุปกรณ์  (รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯกําหนด) 
-เป็นไปตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และพ.ร.บ.กําหนดแผน
และขันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม 
เปลียนแปลง ครังที  2/2561 หน้า 14 ข้อ  1
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สค.ถ 
8-0001 (ถนนเทศบาล ซอย 4 ) ชุมชนบ้านสวนรังสี (กองช่าง)

จํานวน 1,200,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าปูผิวแอสฟัลท์ติกตอนกรีต ระยะทางยาว 
270.00 ม. หนา 0.05 ม. มีพืนทีไม่น้อยกว่า 3,220.00 
ตร.ม  ปรับเปลียนฝาท่อระบายนํา 69 ฝา (รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลฯกําหนด) 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และพ.ร.บ.กําหนดแผน
และขันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที  2/2561 หน้า 3 ข้อ 4

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขือน ชุมชนบ้านใต้วัด (กองช่าง) จํานวน 960,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับภูมิทัศน์ริมเขือน ระยะทางยาว 270.00 ม. 
ติดตังเครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง  (รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลฯกําหนด) 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และพ.ร.บ.กําหนดแผน
และขันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 12  ข้อ 2

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (กองช่าง) จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนทีสุด ที กค(กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที 
5 มีนาคม 2561 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง (กองช่าง)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานสําหรับเอกชน  
นิติบุคคล บุคคลภายนอกหรือผู้ทีร้องขอให้รับรองแบบ
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้างเป็นไปตาม ระเบียบ กค.ว่าด้วย
การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง (กองการศึกษา)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานสําหรับเอกชน  
นิติบุคคล บุคคลภายนอกหรือผู้ทีร้องขอให้รับรองแบบ
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้างเป็นไปตาม ระเบียบ กค.ว่าด้วย
การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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งานสวนสาธารณะ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์อืน ๆ ฯลฯ 
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอืน ๆ เช่น ค่าซ่อมแซมประตูระบายนํา  เครืองสูบนํา  
ถนน  ท่อระบายนํา  บ่อพัก คสล. สะพาน  เขือน  ศาลาทีพัก
ผู้โดยสาร  อาคารสํานักงาน ห้องนําและสิงก่อสร้างอืน ๆ 
ฯลฯ ภายในเขตเทศบาล
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 73 ข้อ 1

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุก่อสร้าง เพือใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที  ถนน  ผิวทาง 
ไหล่ทาง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ  สี  ตะปู  เลือย ชะแลง  ค้อน  จอบ  
คราด  ปูนซีเมนต์  กระเบือง  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  ท่อนํา  
และอุปกรณ์ประปา  เหล็กเส้น  ทราย  สังกะสี ปูนขาว 
ยางมะตอย  โถส้วม  อ่างล้างมือ  ท่อต่าง ๆ  ฯลฯ  เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุการเกษตรต่างๆ  
เช่น  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  ใบมีด 
เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก  วัสดุเพาะชํา จอบหมุน  
คราดซีพรวนดินระหว่างแถว  กระถางต้นไม้ และวัสดุอืนๆ 
ฯลฯ   เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 6,479,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,188,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,188,400 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 468,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 2 อัตรา 
พร้อมทังเงินเพิมค่าจ้างประจําปีของลูกจ้างประจํา  
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.
ที มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558   
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563    
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 648,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างทัวไปพร้อมทังเงินปรับปรุง
ค่าจ้างระจําปีของพนักงานจ้างทัวไป  อัตราว่าง จํานวน 6 อัตรา
ทีปฏิบัติหน้าทีในงานกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลบางปลา
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.
ที มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558    
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่
พนักงานจ้างทัวไป  อัตราว่าง จํานวน 6 อัตรา
ทีปฏิบัติหน้าทีในงานกําจัดขยะมูลฝอยฯ  เทศบาลตําบลบางปลา
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.
ที มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558    
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563

งบดําเนินงาน รวม 5,291,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 1,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับ การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541  
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 4,820,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 4,390,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี.-
-ค่าจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด และดูแลต้นไม้  
ตัดหญ้า  ดูแลทําความสะอาดอาคารสถานที ฯลฯ เป็นต้น   
สําหรับการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบางปลา จํานวน 20 อัตรา   
                                            เป็นเงิน   2,160,000.-บาท
-ค่าจ้างเหมาบริการและอืนๆ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
ในการจัดงานต่างๆ ของเทศบาลค่าจ้างเหมาดําเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพนําประปา ในเขตเทศบาลฯ  ค่าจ้างเหมาบริการ
เปลียนถ่ายนํามันเครืองรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยทีใช้ในงานของ
เทศบาลฯ , ค่าติดตังไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ และค่าจ้างเหมา
อืน ๆ ฯลฯ  เป็นต้น                  เป็นเงิน    30,000.-บาท  
-ค่าจ้างเหมากําจัดทําลายขยะมูลฝอยทีเทศบาลดําเนินการจัดเก็บ 
รวบรวมและขนย้ายให้กับผู้รับจ้างเป็นผู้ดําเนินการกําจัดและทําลาย  
                                            เป็นเงิน     2,200,000.-บาท  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 75 ข้อ 4
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักรของคณะเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  ทีได้รับคําสังให้ไปราชการหรือ
ตามโครงการศึกษาอบรมดูงานและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และสัมมนา ฯลฯ  เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 4) พ.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 420,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
สิงก่อสร้าง และทรัพยสินอืน ๆ เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง  เครืองตัดหญ้า  เครืองพ่นยุง  และครุภัณฑ์อืนๆ 
ตลอดจนสิงก่อสร้างอืน ๆ  ฯลฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 73 ข้อ 1

ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว
ทีใช้ในกองสาธารณสุขฯ เช่น  ไม้กวาด  ผงซักฟอก  ถังขยะ  
แปรง  เข่ง  นําจืดซือจากเอกชน  และอืน ๆ ฯลฯ  เป็นต้น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ 
สําหรับรถยนต์ของเทศบาลเช่น ยางนอก  ยางใน แบตเตอรี 
ไขควงแบบต่าง ๆ คีมล็อก  กุญแจเลือน  กุญแจแหวน  
ล็อกเกียร์  ล็อกพวงมาลัย  ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ เป็นต้น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 280,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ   
เช่น  นํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง  นํามันไฮโดรลิค  
ฯลฯ  ทีใช้กับยานพาหนะ  และเครืองจักรกลของเทศบาล 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองแต่งกาย
สําหรับพนักงานเทศบาลเก็บขนขยะมูลฝอย เช่น  เสือ
กางเกง รองเท้า ถุงมือ ผ้ายางกันเปือน หมวก ฯลฯ เป็นต้น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 74 ข้อ2
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในราชการ เช่น 
บ่อบําบัดนําเสียในเขตเทศบาล ฯลฯ  เป็นต้น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 245,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการช่วยเหลือประชาชนทีได้รับความเดือนร้อน หรือประสบภัยด้านต่าง 
ๆ  เช่น ด้านสาธารณภัย  ด้านคุณภาพชีวิต  ด้านสาธารณสุข

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชน
ทีได้รับความเดือนร้อน หรือประสบภัยด้านต่าง ๆ  
เช่น ด้านสาธารณภัย  ด้านคุณภาพชีวิต  ด้านสาธารณสุข   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561- 2564 เพิมเติม 
เปลียนแปลง ครังที 1/2561 หน้า 2 ข้อ 1            

โครงการบ้านท้องถินไทย เทิดไท้องค์ราชัน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบ้านท้องถินไทย  
เทิดไท้องค์ราชัน  เช่น ค่าก่อสร้าง  ซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0891.4/ว 2206  ลงวันที 13 กรกฎาคม 2552  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 64 ข้อ 2

โครงการบําบัดรักษา ฟืนฟู และฝึกอาชีพให้กับผู้เสพยาเสพติด จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบําบัดรักษา 
ฟืนฟู  และฝึกอาชีพให้กับผู้เสพยาเสพติด  เช่น ค่าสมนาคุณ-
วิทยากร พิธีเปิด-ปิดการอบรม  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  
ค่าอาหารเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นต้น  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 69 ข้อ 2

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร พิธีเปิด-
ปิดการอบรม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารเครืองดืม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที 
4 ธันวาคม 2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 69 ข้อ 1  

โครงการฝึกอบรมจัดทําแผนพัฒนาท้องถินและแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถินและแผนชุมชน  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
พิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าของขวัญ  ของรางวัล  
ค่าอาหารเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 
ลงวันที 12 มีนาคม 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 70 ข้อ 1    
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โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพและ
พัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
พิธีเปิด-ปิดการอบรม  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  
ค่าอาหารเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 63 ข้อ 1      

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
พิธีเปิด-ปิดการอบรม  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  ค่าอาหาร
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที  29 พฤศจิกายน 2560     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 64 ข้อ 3 

โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเทียว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเทียว  
เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียว ฯลฯ  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 87 ข้อ 1   

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง  
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร พิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าของขวัญ  
ของรางวัล  ค่าอาหารเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 65 ข้อ 4    

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงกาอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี  
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  พิธีเปิด-ปิดการอบรม  ค่าของขวัญ  
ของรางวัล  ค่าอาหารเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 65 ข้อ 5   
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,802,200 บาท
งบบุคลากร รวม 681,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 681,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 195,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ 
พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาล  
จํานวน  1 อัตรา  ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558 
และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ กอบต.ที มท 0809.2/ว138 
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558   
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 485,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ทีปฏิบัติงานในงานกีฬาและนันทนาการ  จํานวน 
2 อัตรา  พร้อมทังเงินเพิมเงินเดือนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจประจําปี  ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. 
และกอบต.ที มท 0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558   
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563  

งบดําเนินงาน รวม 1,020,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ทีต้องมาปฏิบัติราชการ
เป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 500 บาท
เพือจ่ายให้แก่ พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 640,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการและอืน ๆ เช่น ค่าจ้างเหมา
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล  ค่าติดตังไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการ
จ้างเหมาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ 
โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ) ของงานกีฬาและนันทนาการ  
ฯลฯ  เป็นต้น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 75 ข้อ 4

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของคณะเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง ทีได้รับคําสังให้ไปราชการหรือตามโครงการศึกษาอบรมดูงาน  
และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 4) พ.ศ. 2561

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเงินรางวัลทีม
ทีชนะการแข่งขัน  ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน  ค่าวัสดุหรือ
ค่าจ้างทําของทีเป็นองค์ประกอบสําคัญของงานนันๆ ตลอดจน
ค่ารือถอน  ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครืองเสียง  
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 แก้ไข 
ครังที1/2561 หน้า 14 ข้อ 1

โครงการศูนย์นันทนาการเพือประชาชนเทศบาลตําบลบางปลา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์นันทนาการ
เพือประชาชนเทศบาลตําบลบางปลา  เช่น ค่าฝึกอบรม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหารเครืองดืม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าของขวัญ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 91ข้อ 3  
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โครงการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  ค่าฝึกอบรม ค่าพิธีเปิด-ปิด 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครืองดืม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าของขวัญ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 91 ข้อ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
สิงก่อสร้างและทรัพย์สินอืน ๆ เช่น  ครุภัณฑ์สํานักงาน  
ครุภัณฑ์การศึกษา  และครุภัณฑ์อืน ๆ ตลอดจนสิงก่อสร้างอืนๆ 
เช่น อาคารสระว่ายนํา และครุภัณฑ์อืน ๆ ในสระว่ายนํา  
ฯลฯ   เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 73 ข้อ 1

ค่าวัสดุ รวม 335,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ 
ของสระว่ายนําเทศบาลตําบลบางปลา  ทีใช้แล้วสินเปลือง
หมดสภาพ วัสดุคงทน  เพือใช้ในงานกองการศึกษา  
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก เทป ธงชาติ พีวีซีแบบใส  
ตลับชาด เก้าอีพลาสติก เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง  
พระบรมฉายาลักษณ์  และสิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์
เช่น ใบเสร็จรับเงิน  แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ   เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเกียวกับเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ  
เช่น คลอรีน กรดเกลือ  ผงกรอง นํายาต่าง ๆ ชุดแผ่นผ้ากรอง  
เครืองกรองนํา ฯลฯ  ซึงจําเป็นต้องใช้ในงานสระว่ายนํา
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2

วัสดุกีฬา จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุกีฬา เช่น 
ห่วงยางหัดว่ายนํา แผ่นหัดว่ายนํา ชนิดโฟมยาง  
ไม้ตีแบด ลูกแบต ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ฯลฯ  เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองปัมกรองนําสระว่ายนํา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปัมกรองนําสระว่ายนํา 
จํานวน  2  ชุดพร้อมติดตัง ราคาชุดละ  50,000  บาท  
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
1.ขนาดมอเตอร์  3  แรงม้า  
2.ขนาดท่อ  2  นิว  
3.ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
- โดยจัดซือตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564  
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที  2/2561 หน้าที  26  ลําดับที 2

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 912,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 912,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 912,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 192,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธีต่างๆ  โดยแยกเป็น
รายการดังต่อไปนี.-
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ    
                                              เป็นเงิน  150,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือจัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เช่น  การตกแต่งสถานที  
ค่าดอกไม้  ธูปเทียน พานพุ่ม  ค่าวัสดุหรือค่าจ้างทําของทีเป็น
องค์ประกอบสําคัญของงานนันๆ  ตลอดจนค่ารือถอน  ค่าเช่าเวที
และเต็นท์  ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครืองเสียง  ค่าเช่าสถานที-
จัดงาน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 แก้ไข 
ครังที 1/2561 หน้า 13 ข้อ 1

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระราชินีฯ
และกิจกรรมวันแม่                    เป็นเงิน  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีฯและกิจกรรมวันแม่  เช่น 
การตกแต่งสถานที  ค่าดอกไม้ ธูปเทียน  พานพุ่ม  ค่าวัสดุ
หรือค่าจ้างทําของทีเป็นองค์ประกอบสําคัญของงานนันๆ  
ตลอดจน ค่ารือถอนค่าเช่าเวทีและเต็นท์  ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า
และเครืองเสียง ค่าเช่าสถานทีจัดงาน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 แก้ไข 
ครังที 1/2561 หน้า 13 ข้อ 1
 
งานวันปิยมหาราช                     เป็นเงิน  2,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและจัดกิจกรรมงาน

วันทีพิมพ์ : 29/10/2561  14:47:29 หน้า : 74/80



วันปิยมหาราช เช่น  การตกแต่งสถานที  ค่าดอกไม้  ธูปเทียน  
พานพุ่ม  ค่าวัสดุ หรือค่าจ้างทําของทีเป็นองค์ประกอบสําคัญ
ของงานนันๆ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 แก้ไข 
ครังที 1/2561 หน้า 13 ข้อ 1

งานประเพณีวันเข้าพรรษา        เป็นเงิน  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและจัดกิจกรรมงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา เช่น การตกแต่งสถานที ค่าดอกไม้ธูปเทียน
ค่าวัสดุการจัดนิทรรศการความรู้  หรือค่าจ้างทําของทีเป็น
องค์ประกอบสําคัญของงานนันๆ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 แก้ไข 
ครังที 1/2561 หน้า 13 ข้อ 2
 
งานวันวิสาขบูชา    เป็นเงิน  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  และจัดกิจกรรมงาน
วันวิสาขบูชา เช่น  การตกแต่งสถานที  ค่าดอกไม้ธูปเทียน
ค่าวัสดุ  การจัดนิทรรศการความรู้  หรือค่าจ้างทําของทีเป็น
องค์ประกอบสําคัญของงานนันๆ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 แก้ไข 
ครังที 1/2561 หน้า 13 ข้อ 2

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการงานประเพณีขึนปีใหม่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานประเพณี
ขึนปีใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือจัดกิจกรรมส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ค่ารือถอน ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่า-
อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าเช่าสถานทีจัดงาน  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 แก้ไข 
ครังที 1/2561 หน้า 13 ข้อ 2
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โครงการงานประเพณีรดนําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานประเพณี
รดนําดําหัวผู้สูอายุ เช่น ค่าตกแต่งสถานที  ค่าดอกไม้  
ธูปเทียนในพิธีเปิด-ปิด ค่ามหรสพ เงินรางวัล  ค่าตอบแทน-
กรรมการ และเงินหรือของรางวัลสําหรับผู้ชนะการประกวด
หรือแข่งขัน ค่าวัสดุหรือค่าจ้างทําของทีเป็นองค์ประกอบสําคัญ
ของงานนันๆ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครืองเสียง ค่าเช่าสถานที-
จัดงาน  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 แก้ไข 
ครังที 1/2561 หน้า 13 ข้อ 2

โครงการงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานประเพณี
ลอยกระทง เช่น ค่าตกแต่งสถานที  ค่าดอกไม้ธูปเทียนใน
พิธีเปิด-ปิด ค่ามหรสพ เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ 
และเงินหรือของรางวัลสําหรับผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน  
ค่าวัสดุหรือค่าจ้างทําของทีทีเป็นองค์ประกอบสําคัญของงาน
นันๆ ค่ารือถอน  ค่าเช่าเวทีและเต็นท์  ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า
และเครืองเสียง ค่าเช่าสถานทีจัดงาน  ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขันต่างๆ  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 แก้ไข 
ครังที 1/2561 หน้า 13 ข้อ 2

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน เช่น ค่าตกแต่งสถานที 
ค่าดอกไม้ธูปเทียนในพิธีเปิด-ปิด ค่ามหรสพ  เงินรางวัล  
ค่าของทีระลึกกรรมการ และเงินหรือของรางวัลสําหรับ
ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน  ค่าวัสดุหรือค่าจ้างทําของ
ทีเป็นองค์ประกอบสําคัญของงานนันๆ  ตลอดจนค่ารือถอน  
ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครืองเสียง  ค่าเช่าสถานที
จัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564  หน้า 89 ข้อ 4

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในราชการ  เช่น  
ตลาดสดเทศบาลตําบลบางปลา ฯลฯ  เป็นต้น
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในราชการ  เช่น  
ตลาดสดเทศบาลตําบลบางปลา  ฯลฯ  เป็นต้น

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,598,400 บาท
งบกลาง รวม 15,598,400 บาท
งบกลาง รวม 15,598,400 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 2,950,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินชําระหนีเงินต้น ค่าก่อสร้างอาคารตลาดสด
เทศบาลตําบลบางปลา พร้อมสาธารณูปโภค  และอาคาร
อเนกประสงค์ของเทศบาลตําบลบางปลา

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 1,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินชําระดอกเบีย  ค่าก่อสร้างอาคารตลาดสด
เทศบาลตําบลบางปลา พร้อมสาธารณูปโภค  และอาคาร
อเนกประสงค์ของเทศบาลตําบลบางปลา

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 320,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป ทีเทศบาลต้องจ่ายให้แก่กองทุนประกันสังคม 
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  และหนังสือสํานักงาน 
ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 81 
ลงวันที 10  กรกฎาคม  2557 
-เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 80 ข้อ 3

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน จํานวน 22,000 บาท
รายการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน    ตังไว้  10,000.- บาท
เพือสนับสนุนการจัดตังกองทุนสวัสดิการชุมชน  สนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร  และสถานที  สนับสนุนการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมอืน ๆ ทีเป็นบริการสาธารณะ  ภายใต้อํานาจหน้าทีของ
เทศบาล รวมทังส่งเสริมให้ประชาชนมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ   หลัก
การและวิธีการดําเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชน  ทังการประชุมชีแจง  การศึกษาดูงานพืนทีต้น
แบบ  กองทุนสวัสดิการชุมชนและกระบวนการอืน ๆ   ตามหนังสือ
กระทรวง-มหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว2502 ลงวันที 20
 สิงหาคม 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 81 ข้อ 6

รายการเงินช่วยค่าทําศพ                         ตังไว้  12,000.- บาท  
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการทําศพลูกจ้างตายในขณะปฏิบัติหน้าทีระหว่าง
รับราชการของกอง/ฝ่ายต่าง ๆ
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,688,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินรายจ่ายตามโครงการเบียยังชีพผู้สูงอายุ   
-ช่วงอายุ 60-69 ปี คนละ 600 บาท  
-ช่วงอายุ 70-79 ปี คนละ 700 บาท
-ช่วงอายุ 80-89 ปี คนละ  800 บาท    
-ช่วงอายุ  90  ปีขึนไป คนละ1,000 บาท  จํานวน 12 เดือน  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   ด่วนทีสุด   
ที มท 0810.6/ว 2076  ลงวันที  5  กรกฎาคม  2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  แก้ไข 
ครังที 1/2561 หน้า 11 ข้อ 1

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,344,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินรายจ่ายตามโครงการเบียยังชีพผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ  คนละ 800 บาท   จํานวน 12 เดือน  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   ด่วนทีสุด   
ที มท 0810.6/ว 2076  ลงวันที  5  กรกฎาคม  2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  แก้ไข 
ครังที 1/2561 หน้า 11 ข้อ 1

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินรายจ่ายตามโครงการเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
คนละ 500 บาท  จํานวน 12 เดือน
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   ด่วนทีสุด   
ที มท 0810.6/ว 2076  ลงวันที  5  กรกฎาคม  2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  แก้ไข 
ครังที 1/2561 หน้า 11 ข้อ 1

สํารองจ่าย จํานวน 150,000 บาท
เพือสํารองในกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็นซีงงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ไม่ได้ตังจ่ายไว้  หรือมีความจําเป็นต้องจ่าย  หรือตังงบประมาณ
รายจ่ายไว้แล้ว  แต่ไม่พอจ่ายตามความเหมาะสม ให้เป็นอํานาจของ
คณะผู้บริหารท้องถินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2541 ข้อ 19 และให้ตังจ่ายเพียงพอต่อเหตุสาธาณภัยใน
กรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน  หรือบรรเทาความเดือดร้อน 
ของประชาชน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที 17 เมษายน  2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า  77 ข้อ 8

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 87,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
โดยพิจารณาจากงบประมาณรายรับจริงประจําปีทีผ่านมา   
ยกเว้นเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภท   
โดยจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของรายรับดังกล่าว แต่ทังนี
ไม่เกิน 750,000.-บาท  ตามข้อบังคับ ส.ท.ท. พ.ศ. 2543 ข้อ 16
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 80 ข้อ 2
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เงินสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานระบบบําบัดนําเสียรวมขนาดเล็ก 
เทศบาลตําบลบางปลา

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานระบบบําบัด
นําเสียรวมขนาดเล็กเทศบาลตําบลบางปลา   ตามบันทึกข้อตกลง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการสมทบค่าใช้จ่ายสําหรับการบริหารงาน
ระบบบําบัดนําเสียขนาดเล็กเทศบาลตําบลบางปลา  เลขที 6/2560
ลงวันที  24 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2560  โดยมติทีประชุมสภา
เห็นชอบ ในการประชุมสมัยสามัญ    สมัยที 3   เมือวันที 27
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2543 หมวด 5 
การควบคุมงบประมาณ  ข้อ 38  วรรคแรก       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 80 ข้อ 1

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน 
ตามหนังสือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ที สปสช.37/ว 0176  ลงวันที 16 กรกฎาคม 2551
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 81ข้อ 5

รายการค่าใช้จ่ายสําหรับทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อย
โอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับทุนการศึกษา แก่ เด็กนักเรียน นักศุึกษา
และผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ เด็กกําพร้า  เด็กยากจน  และคนพิการ
ในท้องถิน ต้องเป็นการศึกษาในหลักสูตรทีสูงกว่าการศึกษาขันพืนฐาน
(ซึงรัฐจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย) หรือเทียบเท่า  แต่ต้องไม่สูงกว่า
ระดับปริญญาตรี ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียม
การศึกษา  หรือค่าบํารุง  หรือค่าหน่วยกิต ตามหนังสือกระทรวง-
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1365  ลงวันที  30  เมษายน  2550
                                                        จํานวน  5,000.- บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนทีศึกษา
ในหลักสูตรไม่เกินการศึกษาขันพืนฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
สามารถให้ความช่วยเหลือ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน  ชุดนักเรียน 
และค่าหนังสือเรียน ได้ตามความจําเป็น  ตามหนังสือกระทรวง-
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1365  ลงวันที  30  เมษายน  2550
                                                        จํานวน  5,000.- บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 88 ข้อ 1

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 1,160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
โดยคํานวณตังจ่ายเงินตามกฏกระทรวง ฉบับที 3 พ.ศ.2515 
ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2500  โดยตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้
ประจําปีงบประมาณทัวไป (ไม่รวมรายจ่ายได้จากพันธบัตร เงินกู้-
เงินทีมีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน) ตามหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ที มท 0808.5/ ว 30  
ลงวันที  12  กรกฎาคม  2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 80 ข้อ 4

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถินทีมิใช่ตําแหน่งครู (ชคบ.) ตามหนังสือสํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ที 
มท 0808.5/ ว 30  ลงวันที 12 กรกฎาคม  2560 
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา
ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  
ที มท 0808.5/ ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 4) พ.ศ. 2555
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อืน

22,000

ค่าชําระดอกเบีย 1,200,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

87,000

เงินสมทบเป็นค่าใช้
จ่ายในการบริหารงาน
ระบบบําบัดนําเสียรวม
ขนาดเล็ก เทศบาล
ตําบลบางปลา

400,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิน

200,000

รายการค่าใช้จ่าย
สําหรับทุนการศึกษา
แก่เด็กนักเรียน นัก
ศึกษา และผู้ด้อย
โอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

10,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 2,950,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 320,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,688,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

1,160,000

สํารองจ่าย 150,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,344,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อืน

22,000

ค่าชําระดอกเบีย 1,200,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

87,000

เงินสมทบเป็นค่าใช้
จ่ายในการบริหารงาน
ระบบบําบัดนําเสียรวม
ขนาดเล็ก เทศบาล
ตําบลบางปลา

400,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิน

200,000

รายการค่าใช้จ่าย
สําหรับทุนการศึกษา
แก่เด็กนักเรียน นัก
ศึกษา และผู้ด้อย
โอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

10,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 2,950,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 320,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,688,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

1,160,000

สํารองจ่าย 150,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,344,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 20,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 485,900 960,600 160,600 2,499,200 800,300

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000 24,000 20,000 22,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 96,000 8,000 180,000 79,200

เงินเดือนพนักงาน 195,800 2,233,300 1,723,900 3,918,700 631,400

เงินวิทยฐานะ 134,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 880,000 187,200 255,700 209,700

เงินประจําตําแหน่ง 170,400 60,000 60,000 18,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 56,000 5,000 40,000 20,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

30,000

ค่าเช่าบ้าน 500 41,000 42,000 6,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 30,000 20,000 5,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 50,000 4,950,000 60,000 60,000 10,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 192,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 20,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,555,200 1,555,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,400 207,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,800 725,800

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,125,100 6,031,700

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 48,000 138,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,700 387,900

เงินเดือนพนักงาน 6,886,100 15,589,200

เงินวิทยฐานะ 134,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 821,600 2,354,200

เงินประจําตําแหน่ง 568,800 877,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 150,000 286,000

ค่าเบียประชุม 5,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

550,000 580,000

ค่าเช่าบ้าน 72,000 161,500

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 50,000 145,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 382,000 5,512,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000 202,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล
ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือสินไหมทดแทน 1,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000 60,000 120,000 250,000 60,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

ค่าใช้จ่ายเพือชดใช้ค่า
เสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน

1,000

ค่าใช้จ่ายเพือเตรียม
ความพร้อมของท้อง
ถินทีจะรองรับการถ่าย
โอนภารกิจฯ

โครงการการจัดทํา
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการเข้าค่ายภาษา
อังกฤษโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บางปลา

20,000

โครงการแข่งขันกีฬาสี
สําหรับโรงเรียน
อนุบาลฯและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

โครงการคลองสวย นํา
ใส เทศบาลตําบลบาง
ปลา

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล 10,000 10,000

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือสินไหมทดแทน 6,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

350,000 860,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 180,000 180,000

ค่าใช้จ่ายเพือชดใช้ค่า
เสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน

10,000 11,000

ค่าใช้จ่ายเพือเตรียม
ความพร้อมของท้อง
ถินทีจะรองรับการถ่าย
โอนภารกิจฯ

10,000 10,000

โครงการการจัดทํา
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

10,000 10,000

โครงการเข้าค่ายภาษา
อังกฤษโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บางปลา

20,000

โครงการแข่งขันกีฬาสี
สําหรับโรงเรียน
อนุบาลฯและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

โครงการคลองสวย นํา
ใส เทศบาลตําบลบาง
ปลา

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

32,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

40,000

โครงการงานประเพณี
ขึนปีใหม่ 50,000

โครงการงานประเพณี
รดนําดําหัวผู้สูงอายุ 150,000

โครงการงานประเพณี
ลอยกระทง 500,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาชุมชน 200,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนทีได้รับ
ความเดือนร้อน หรือ
ประสบภัยด้านต่าง ๆ  
เช่น ด้านสาธารณภัย  
ด้านคุณภาพชีวิต  ด้าน
สาธารณสุข

50,000

โครงการชุมชนปลอด
ขยะ 300,000

โครงการเทศบาล
เคลือนที
โครงการบ้านท้องถิน
ไทย เทิดไท้องค์ราชัน 30,000

โครงการบําบัดรักษา 
ฟืนฟู และฝึกอาชีพให้
กับผู้เสพยาเสพติด

40,000

โครงการป้องกันโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และเอดส์

21,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

32,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

40,000

โครงการงานประเพณี
ขึนปีใหม่ 50,000

โครงการงานประเพณี
รดนําดําหัวผู้สูงอายุ 150,000

โครงการงานประเพณี
ลอยกระทง 500,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาชุมชน 200,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนทีได้รับ
ความเดือนร้อน หรือ
ประสบภัยด้านต่าง ๆ  
เช่น ด้านสาธารณภัย  
ด้านคุณภาพชีวิต  ด้าน
สาธารณสุข

50,000

โครงการชุมชนปลอด
ขยะ 300,000

โครงการเทศบาล
เคลือนที 100,000 100,000

โครงการบ้านท้องถิน
ไทย เทิดไท้องค์ราชัน 30,000

โครงการบําบัดรักษา 
ฟืนฟู และฝึกอาชีพให้
กับผู้เสพยาเสพติด

40,000

โครงการป้องกันโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และเอดส์

21,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ

50,000

โครงการฝึกอบรมจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิน
และแผนชุมชน

20,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพและพัฒนาฝีมือ
ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการทํางาน
ของผู้บริหาร  สมาชิก
สภาฯ และบุคลากร

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

50,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้

โครงการเพิมศักยภาพ
แกนนําสุขภาพชุมชน 150,000

โครงการรณรงค์ ควบ
คุม และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

40,000

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
(To Be  Number 
One) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี

63,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ

50,000

โครงการฝึกอบรมจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิน
และแผนชุมชน

20,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพและพัฒนาฝีมือ
ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการทํางาน
ของผู้บริหาร  สมาชิก
สภาฯ และบุคลากร

150,000 150,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

50,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้

10,000 10,000

โครงการเพิมศักยภาพ
แกนนําสุขภาพชุมชน 150,000

โครงการรณรงค์ ควบ
คุม และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

40,000

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
(To Be  Number 
One) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี

63,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการวันเทศบาล

โครงการศูนย์
นันทนาการเพือ
ประชาชนเทศบาล
ตําบลบางปลา

20,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและผู้ด้อยโอกาส

20,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาแหล่งท่องเทียว 10,000

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิน

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

3,674,400

โครงการสอนภาษา
ต่างประเทศโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บางปลา

220,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

25,000

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้ม
แข็ง

20,000

โครงการอบรมกีฬา
ภาคฤดูร้อน 150,000

โครงการอบรมผู้
ประกอบการกิจการที
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

20,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 855,000 250,000 120,000 400,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 110,000 60,000 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการวันเทศบาล 30,000 30,000

โครงการศูนย์
นันทนาการเพือ
ประชาชนเทศบาล
ตําบลบางปลา

20,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและผู้ด้อยโอกาส

20,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาแหล่งท่องเทียว 10,000

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิน

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

3,674,400

โครงการสอนภาษา
ต่างประเทศโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บางปลา

220,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

25,000

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้ม
แข็ง

20,000

โครงการอบรมกีฬา
ภาคฤดูร้อน 150,000

โครงการอบรมผู้
ประกอบการกิจการที
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

20,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 240,000 2,065,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครืองแต่งกาย 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000 480,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 30,000 60,000

วัสดุสํารวจ 2,000 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 412,260 10,000 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 310,000 180,000 250,000

วัสดุกีฬา 35,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 20,000 60,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 270,000 80,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,355,300

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

วัสดุก่อสร้าง 65,000 30,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 10,000 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 40,000 30,000 70,000 10,000

วัสดุอืน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 150,000 300,000

ค่าไฟฟ้า 150,000 100,000 350,000 550,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาด 
12,000 บีทียู
เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาด 
18,000 บีทียู
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 238,500 408,500

วัสดุสํารวจ 17,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 452,260

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 180,000 920,000

วัสดุกีฬา 35,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000 180,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 350,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,355,300

วัสดุการเกษตร 100,000

วัสดุก่อสร้าง 105,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 32,000

วัสดุสํานักงาน 180,000 360,000

วัสดุอืน 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 140,000 140,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 280,000 730,000

ค่าไฟฟ้า 400,000 1,550,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 22,000 22,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 43,000 53,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 12,000 12,000

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาด 
12,000 บีทียู

34,000 34,000

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาด 
18,000 บีทียู

28,600 28,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาด 
24,000 บีทียู

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาด 
36,000 บีทียู

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 4,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

22,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

32,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
สํานักงาน
เครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี

17,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที 2 
(33 หน้า/นาที)

15,000

เครืองสํารองไฟฟ้า  
ขนาด 800  VA

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 7,500 12,500

สแกนเนอร์ สําหรับ
งานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที 1

18,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง 47,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาด 
24,000 บีทียู

194,400 194,400

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาด 
36,000 บีทียู

658,000 658,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 4,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

132,000 154,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

64,000 96,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
สํานักงาน

32,000 32,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี

17,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที 2 
(33 หน้า/นาที)

15,000

เครืองสํารองไฟฟ้า  
ขนาด 800  VA 15,000 15,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 20,000

สแกนเนอร์ สําหรับ
งานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที 1

18,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง 47,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะรับประทานอาหาร 75,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองกําเนิดไฟฟ้า 
ขนาด 10 กิโลวัตต์ 150,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองปัมกรองนําสระ
ว่ายนํา 100,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องบันทึกภาพวีดีโอ
เคลือนไหว

ขาตังกล้องถ่ายวีดีโอ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงก่อ
สร้างห้องนํา-ส้วม 
บริเวณชัน 2 อาคาร
อเนกประสงค์ (กอง
ช่าง)

375,000

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมก่อสร้างหลังคา
โครงเหล็กอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาล
ตําบลบางปลา (กอง
การศึกษา)

1,000,000

โครงการปรับปรุง
อาคารโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบางปลา  
(กองการศึกษา)

130,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 
(กองการศึกษา)

100,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะรับประทานอาหาร 75,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองกําเนิดไฟฟ้า 
ขนาด 10 กิโลวัตต์ 150,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองปัมกรองนําสระ
ว่ายนํา 100,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องบันทึกภาพวีดีโอ
เคลือนไหว 39,900 39,900

ขาตังกล้องถ่ายวีดีโอ 6,500 6,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงก่อ
สร้างห้องนํา-ส้วม 
บริเวณชัน 2 อาคาร
อเนกประสงค์ (กอง
ช่าง)

375,000

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมก่อสร้างหลังคา
โครงเหล็กอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาล
ตําบลบางปลา (กอง
การศึกษา)

1,000,000

โครงการปรับปรุง
อาคารโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบางปลา  
(กองการศึกษา)

130,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 
(กองการศึกษา)

100,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างแพ
อเนกประสงค์พร้อม
หลังคาและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หน้าวัดบางปลา  
(กองช่าง)

2,670,000

โครงการทําแผงเหล็ก
กันขยะพร้อมชุบกัลป์
วาไนท์ประตูระบายนํา
ใต้สะพาน บ้านใหม่ 
,ใต้วัด, วัดป่าชัยรังสี 
(งานป้องกันฯ-สํานัก
ปลัด)

202,000

โครงการปรับปรุงก่อ
สร้างรางระบายนํา 
คสล. ถนนสาย สค.ถ. 
8-0010 (ซอยเทศบาล 
11 แยกขวา 1) ชุมชน
บ้านจัดสรร (กองช่าง)

1,000,000

โครงการปรับปรุงติด
ตังกล้องวงจรปิด 
CCTV บริเวณชุมชน
ภายในเขตเทศบาล 
(กองช่าง)

2,090,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนด้วยแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตสาย 
สค.ถ 8-0001 (ถนน
เทศบาล ซอย 4 ) 
ชุมชนบ้านสวนรังสี 
(กองช่าง)

1,200,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ริมเขือน ชุมชน
บ้านใต้วัด (กองช่าง)

960,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 
(กองช่าง)

100,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างแพ
อเนกประสงค์พร้อม
หลังคาและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หน้าวัดบางปลา  
(กองช่าง)

2,670,000

โครงการทําแผงเหล็ก
กันขยะพร้อมชุบกัลป์
วาไนท์ประตูระบายนํา
ใต้สะพาน บ้านใหม่ 
,ใต้วัด, วัดป่าชัยรังสี 
(งานป้องกันฯ-สํานัก
ปลัด)

202,000

โครงการปรับปรุงก่อ
สร้างรางระบายนํา 
คสล. ถนนสาย สค.ถ. 
8-0010 (ซอยเทศบาล 
11 แยกขวา 1) ชุมชน
บ้านจัดสรร (กองช่าง)

1,000,000

โครงการปรับปรุงติด
ตังกล้องวงจรปิด 
CCTV บริเวณชุมชน
ภายในเขตเทศบาล 
(กองช่าง)

2,090,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนด้วยแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตสาย 
สค.ถ 8-0001 (ถนน
เทศบาล ซอย 4 ) 
ชุมชนบ้านสวนรังสี 
(กองช่าง)

1,200,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ริมเขือน ชุมชน
บ้านใต้วัด (กองช่าง)

960,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 
(กองช่าง)

100,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอก 
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อ
สร้าง (กองช่าง)

50,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอก เพือให้ได้มา
ซึงสิงก่อสร้าง (กองการ
ศึกษา)

50,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,276,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  ขยายเขต
ระบบจําหน่ายไฟฟ้า

65,840

อุดหนุนศูนย์กลางการ
ช่วยเหลือประชาชน
อําเภอเมืองสมุทรสาคร

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอเมือง
สมุทรสาคร

รวม 15,598,400 300,000 2,714,200 245,000 21,717,960 4,031,700 18,174,700 3,626,440
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอก 
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อ
สร้าง (กองช่าง)

50,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอก เพือให้ได้มา
ซึงสิงก่อสร้าง (กองการ
ศึกษา)

50,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 35,000 35,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,276,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  ขยายเขต
ระบบจําหน่ายไฟฟ้า

65,840

อุดหนุนศูนย์กลางการ
ช่วยเหลือประชาชน
อําเภอเมืองสมุทรสาคร

20,000 20,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอเมือง
สมุทรสาคร

30,000 30,000

รวม 17,591,600 84,000,000
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