
เทศบาลตําบลบางปลา

เขต/อําเภอ เมืองสมุทรสาคร    จังหวัดสมุทรสาคร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

199  ซอย-  ถนนเศรษฐกิจ1-บางปลา  แขวง/ตําบล บ้านเกาะ
  เขต/อําเภอ เมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  74000

พื้นที่ 5.62 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,451 คน

ชาย 3,143 คน

หญิง 3,308 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลบางปลา

อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปลา

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลบางปลา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
บางปลาอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลบางปลาจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 147,464,020.31 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 110,151,078.74 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 38,746,158.47 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 1 โครงการ รวม 4,444,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 334,768.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 29,290,000.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 77,148,974.00 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 15,565,434.01 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,552,132.28 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 1,180,371.98 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 456,976.96 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 2,470.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 33,497,184.77 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 24,894,404.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 85,300.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 45,773,014.33 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 11,211,777.07 บาท

งบบุคลากร จํานวน 18,155,266.71 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 12,235,771.31 บาท

งบลงทุน จํานวน 972,360.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,197,839.24 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 57,250.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 3,395,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลบางปลา
อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 14,735,212.14 15,190,000.00 15,235,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,939,573.00 1,855,000.00 1,765,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,556,124.94 1,400,000.00 1,300,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 441,161.87 890,000.00 470,000.00

หมวดรายได้จากทุน 600.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 18,672,671.95 19,335,000.00 18,770,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 48,095,938.87 38,665,000.00 41,530,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 48,095,938.87 38,665,000.00 41,530,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 23,793,141.00 26,000,000.00 27,700,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23,793,141.00 26,000,000.00 27,700,000.00

รวม 90,561,751.82 84,000,000.00 88,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 14,619,360.02 15,598,400.00 16,488,400.00

งบบุคลากร 19,416,466.42 28,361,000.00 28,741,540.00

งบดําเนินงาน 15,333,117.51 24,968,960.00 27,471,460.00

งบลงทุน 4,486,620.00 11,644,800.00 11,855,600.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 35,000.00 35,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,249,256.90 3,391,840.00 3,408,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 57,124,820.85 84,000,000.00 88,000,000.00

รวม 57,124,820.85 84,000,000.00 88,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลบางปลา

อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตําบลบางปลา

อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,944,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,206,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 17,870,480

แผนงานสาธารณสุข 4,196,800

แผนงานเคหะและชุมชน 15,004,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 265,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,923,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,801,000

แผนงานการพาณิชย์ 300,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 16,488,400

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 88,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 9,805,300 2,968,400 12,773,700

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,956,900 2,968,400 9,925,300

งบดําเนินงาน 5,398,820 832,000 6,230,820

    ค่าตอบแทน 945,820 217,000 1,162,820

    ค่าใช้สอย 3,138,000 280,000 3,418,000

    ค่าวัสดุ 430,000 335,000 765,000

    ค่าสาธารณูปโภค 885,000 0 885,000

งบลงทุน 765,200 119,900 885,100

    ค่าครุภัณฑ์ 765,200 119,900 885,100

งบรายจ่ายอื่น 35,000 0 35,000

    รายจ่ายอื่น 35,000 0 35,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 0 20,000

                                             รวม 16,024,320 3,920,300 19,944,620

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบางปลา

อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกิจ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 0 1,578,000 1,578,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,578,000 1,578,000

งบดําเนินงาน 48,000 1,860,000 1,908,000

    ค่าตอบแทน 48,000 50,000 98,000

    ค่าใช้สอย 0 580,000 580,000

    ค่าวัสดุ 0 680,000 680,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 550,000 550,000

งบลงทุน 0 720,000 720,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 720,000 720,000

                                             รวม 48,000 4,158,000 4,206,000

แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,509,100 5,091,140 6,600,240

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,509,100 5,091,140 6,600,240

งบดําเนินงาน 940,000 6,684,240 7,624,240

    ค่าตอบแทน 110,000 56,000 166,000

    ค่าใช้สอย 105,000 4,004,040 4,109,040

    ค่าวัสดุ 65,000 2,624,200 2,689,200

    ค่าสาธารณูปโภค 660,000 0 660,000

งบลงทุน 0 258,000 258,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 258,000 258,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,388,000 3,388,000

    เงินอุดหนุน 0 3,388,000 3,388,000

                                             รวม 2,449,100 15,421,380 17,870,480



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบบุคลากร 2,494,800 0 2,494,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,494,800 0 2,494,800

งบดําเนินงาน 633,000 1,069,000 1,702,000

    ค่าตอบแทน 52,000 144,000 196,000

    ค่าใช้สอย 321,000 595,000 916,000

    ค่าวัสดุ 260,000 330,000 590,000

                                             รวม 3,127,800 1,069,000 4,196,800

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 2,044,500 1,088,800 0 1,451,500 4,584,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,044,500 1,088,800 0 1,451,500 4,584,800

งบดําเนินงาน 282,000 1,419,000 20,000 5,581,900 7,302,900

    ค่าตอบแทน 131,000 35,000 0 30,000 196,000

    ค่าใช้สอย 131,000 970,000 5,000 4,991,900 6,097,900

    ค่าวัสดุ 20,000 384,000 15,000 440,000 859,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 30,000 0 120,000 150,000

งบลงทุน 0 3,117,000 0 0 3,117,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,117,000 0 0 3,117,000

                                             รวม 2,326,500 5,624,800 20,000 7,033,400 15,004,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 265,000 265,000

    ค่าใช้สอย 265,000 265,000

                                             รวม 265,000 265,000



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบบุคลากร 710,000 0 710,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 710,000 0 710,000

งบดําเนินงาน 1,215,500 923,000 2,138,500

    ค่าตอบแทน 40,500 0 40,500

    ค่าใช้สอย 790,000 923,000 1,713,000

    ค่าวัสดุ 385,000 0 385,000

งบลงทุน 74,500 0 74,500

    ค่าครุภัณฑ์ 74,500 0 74,500

                                             รวม 2,000,000 923,000 2,923,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น

ฐาน รวม

งบลงทุน 6,801,000 6,801,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,801,000 6,801,000

                                             รวม 6,801,000 6,801,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด รวม

งบดําเนินงาน 300,000 300,000

    ค่าสาธารณูปโภค 300,000 300,000

                                             รวม 300,000 300,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 16,488,400 16,488,400

    งบกลาง 16,488,400 16,488,400

                                             รวม 16,488,400 16,488,400



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,944,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,206,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 17,870,480

แผนงานสาธารณสุข 4,196,800

แผนงานเคหะและชุมชน 15,004,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 265,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,923,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,801,000

แผนงานการพาณิชย์ 300,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 16,488,400

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 88,000,000

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบางปลา และโดยอนุมัติของผู้ว่า
ราชการจังหวัด

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 88,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
88,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลบางปลาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลบางปลา
อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลบางปลามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายชาตรี โพธิ์อบ)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลบางปลา

เห็นชอบ

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

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

ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลบางปลา
อําเภอ เมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 15,000,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 13,851,555.50 14,294,489.00 14,549,941.74 15,000,000.00 -99.79 % 32,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 24,901.40 23,832.65 21,348.40 25,000.00 -88.00 % 3,000.00

     ภาษีป้าย 143,550.00 148,629.00 163,922.00 165,000.00 21.21 % 200,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 14,020,006.90 14,466,950.65 14,735,212.14 15,190,000.00 15,235,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,813.00 2,580.20 3,831.50 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 74,571.00 83,627.00 191,396.50 200,000.00 -25.00 % 150,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,262,200.00 1,310,040.00 1,354,990.00 1,260,000.00 -4.76 % 1,200,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 225,800.00 73,960.00 30,120.00 40,000.00 25.00 % 50,000.00

     ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 6,300.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

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

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,930.00 3,490.00 2,010.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 50.00 1,050.00 0.00 100.00 % 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 118,772.00 21,120.00 2,000.00 650.00 % 15,000.00

     ค่าปรับอื่น ๆ 500.00 800.00 200.00 500.00 100.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 300.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 228,300.00 235,500.00 297,300.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่เกิน 200 ตาราง
เมตร

33,280.00 34,160.00 34,260.00 34,000.00 -11.76 % 30,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00

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

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 660.00 1,090.00 690.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 140.00 205.00 200.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 100.00 105.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,840,594.00 1,878,574.20 1,939,573.00 1,855,000.00 1,765,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 92,000.00 60,000.00 402,600.00 500,000.00 -80.00 % 100,000.00

     ดอกเบีย 864,561.35 968,002.24 1,153,524.94 900,000.00 33.33 % 1,200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 956,561.35 1,028,002.24 1,556,124.94 1,400,000.00 1,300,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 70,000.00 21,000.00 17,000.00 30,000.00 -33.33 % 20,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 868,958.00 654,669.25 424,161.87 860,000.00 -47.67 % 450,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 938,958.00 675,669.25 441,161.87 890,000.00 470,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 2,230.00 30,560.00 600.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 2,230.00 30,560.00 600.00 0.00 0.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 956,750.68 811,325.07 435,449.13 500,000.00 60.00 % 800,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 14,558,687.06 14,908,350.06 15,272,332.13 14,500,000.00 10.34 % 16,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 6,349,021.70 6,819,374.98 8,050,309.97 6,700,000.00 11.94 % 7,500,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 740,389.02 568,551.10 773,800.34 750,000.00 1.33 % 760,000.00

     ภาษีสุรา 1,169,833.52 1,182,853.27 0.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ภาษีสรรพสามิต 2,516,321.57 2,850,537.18 4,635,862.52 4,000,000.00 10.13 % 4,405,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 34,844.53 41,348.74 35,018.31 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 39,971.73 36,902.45 36,039.47 35,000.00 0.00 % 35,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 4,150,043.00 5,956,966.00 18,857,127.00 12,150,000.00 -1.23 % 12,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 30,515,862.81 33,176,208.85 48,095,938.87 38,665,000.00 41,530,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 15,561,834.00 23,303,045.00 23,793,141.00 26,000,000.00 6.54 % 27,700,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,561,834.00 23,303,045.00 23,793,141.00 26,000,000.00 27,700,000.00

รวมทุกหมวด 63,836,047.06 74,559,010.19 90,561,751.82 84,000,000.00 88,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลบางปลา

อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 88,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 15,235,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 15,000,000 บาท
ประมาณการไว้ตามคาดที่ว่าจะสามารถจัดเก็บได้
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 32,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จากภาษีที่ค้างชําระ
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จากภาษีที่ค้างชําระ
ภาษีป้าย จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์ และตามจํานวน
ป้ายในปัจจุบันและในอนาคตที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,765,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 1,200,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์  และ
ตามที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์ 
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ตามกฏหมาย
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จากผู้กระทําความผิด
ตามกฏหมาย
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จากผู้กระทําความผิด
ตามกฏหมาย
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ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จากผู้รับจ้างที่ส่งงาน
ล่าช้า
ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์ 
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 300,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์ และ
ตามที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์ และ
ตามที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์ และ
ตามที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์ และ
ตามที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,300,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์
ดอกเบี้ย จํานวน 1,200,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์ และตามจํานวน
เงินฝากที่คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 470,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 450,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 41,530,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 800,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์  และตามจํานวน
ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่ม
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ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 16,000,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์  และตามจํานวน
ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 7,500,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์ และตามจํานวน
ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่ม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 760,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์  และตามจํานวน
ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่ม

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,405,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์  และตามจํานวน
ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่ม

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 35,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 12,000,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 27,700,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 27,700,000 บาท

ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์  และตามจํานวน
ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่ม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760 725,760 725,800 0 % 725,800

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

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

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 207,360 207,360 207,360 207,400 0 % 207,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1,555,200 1,555,200 1,555,200 1,555,200 0 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 2,848,320 2,848,320 2,848,400 2,848,400

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,608,436 2,869,358 3,458,320 4,399,976 12.54 % 4,951,600

เงินประจําตําแหน่ง 334,500 383,900 380,400 398,400 0 % 398,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 473,240 484,680 514,020 561,900 5.53 % 593,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 662,780 668,720 868,240 959,400 4.62 % 1,003,700

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 15,060 10,160 20,000 21,500 -52.56 % 10,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,094,016 4,416,818 5,240,980 6,341,176 6,956,900

รวมงบบุคลากร 6,942,336 7,265,138 8,089,300 9,189,576 9,805,300

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลบางปลา
อําเภอเมืองสมุทรสาคร    จังหวัดสมุทรสาคร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 44,250 14,650 0 530,000 52.98 % 810,820

ค่าเบี้ยประชุม 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 18,020 19,720 19,840 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 6,000 0 35,000 48,000 25 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 56,550 44,200 36,200 70,000 -28.57 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 124,820 78,570 91,040 673,000 945,820

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 207,228 293,458.57 179,282 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 352,000 4.55 % 368,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 51,168.7 84,596 163,835.41 200,000 50 % 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 0 180,000 0 % 180,000

ค่าใช้จ่ายเพื่อชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสิน
ไหมทดแทน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมของท้อง
ถิ่นที่จะรองรับการถ่ายโอนภารกิจฯ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการ Big Cleaning Day 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการตามนโยบายของรัฐบาล งานรัฐ
พิธีต่างๆ และงานเทิดทูนสถาบัน 0 0 0 0 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายใหม่ การ
ออกแบบสถาปัตยกรรม และการบริหาร
จัดการการทํางานของสองแม่ข่าย และ
การดูแลบํารุงรักษาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

0 0 0 0 100 % 385,000

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 14,200 0 0 100,000 -70 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานของ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และบุคลากร 0 0 99,000 150,000 0 % 150,000

โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการให้
บริการประชาชน (Bang-Pla Smart 
Public Service)

0 0 0 0 100 % 1,350,000

โครงการวันเทศบาล 0 0 0 30,000 0 % 30,000

อบรมการบริหารตามหลักทศพิธ
ราชธรรม และดํารงชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

0 25,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 102,504.8 177,507.5 65,866.5 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 375,101.5 580,562.07 507,983.91 1,252,000 3,138,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 79,887 58,978 71,538.5 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 26,635 29,920 19,395 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 15,824 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 63,604.3 63,042.3 76,618.8 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,966.6 79,320 118,080 118,500 -15.61 % 100,000

วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 235,916.9 231,260.3 285,632.3 448,500 430,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 333,528.74 348,793.4 353,291.53 400,000 0 % 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 168,155.86 208,526.98 188,400.28 280,000 0 % 280,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 35,292.1 33,242.88 35,730.5 43,000 0 % 43,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 23,618 11,460 12,061 22,000 0 % 22,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 129,427.2 129,427.2 129,427.2 140,000 0 % 140,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 690,021.9 731,450.46 718,910.51 885,000 885,000

รวมงบดําเนินงาน 1,425,860.3 1,621,842.83 1,603,566.72 3,258,500 5,398,820

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 17,000 -100 % 0

ค่าเก้าอี้จัดเลิ้ยง 0 32,500 0 0 0 % 0

ค่าเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา 0 17,655 0 0 0 % 0

ค่าตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมเครื่อง
โทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะ 0 56,710 0 0 0 % 0

ค่าตู้เหล็ก 2 บาน 0 22,000 0 0 0 % 0

ค่าตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 3 ฟุต 0 15,800 0 0 0 % 0

ค่าโต๊ะพับสแตนเลส ขนาด 
75x180x75 ซม. 0 148,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 
12,000 บีทียู 0 0 0 34,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 
18,000 บีทียู 0 0 0 28,600 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 
24,000 บีทียู 0 0 0 194,400 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 
36,000 บีทียู 0 0 0 621,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องบันทึกภาพวีดีโอเคลื่อนไหว 0 0 0 39,900 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ขาตั้งกล้องถ่ายวีดีโอ 0 0 0 6,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

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

       

0 0 53,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) 

0 0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)

0 0 0 102,000 33.33 % 136,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
สํานักงาน 0 0 0 32,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 0 0 0 0 100 % 350,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 
(27 หน้า/นาที)    

0 0 15,800 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
สี แบบ Network  0 0 10,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา (18หน้า/นาที) 0 3,210 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 0 0 0 100 % 4,300

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

0 0 0 0 100 % 17,800
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 0 0 0 0 100 % 10,000

เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน 
(Passbook Printer) 0 0 0 0 100 % 100,400

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800  VA 0 0 22,500 15,000 50 % 22,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA 34,240 0 0 32,000 0 % 32,000

จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 0 0 0 0 100 % 2,800

สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 0 0 0 0 100 % 58,000

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 0 0 0 0 100 % 1,400

รวมค่าครุภัณฑ์ 34,240 295,875 101,300 1,152,400 765,200

รวมงบลงทุน 34,240 295,875 101,300 1,152,400 765,200

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 20,000 20,000 20,000 0 0 % 0

รายจ่ายอื่น 0 0 0 35,000 0 % 35,000

รวมรายจ่ายอื่น 20,000 20,000 20,000 35,000 35,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 20,000 20,000 20,000 35,000 35,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอเมือง
สมุทรสาคร 

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

0 0 0 0 100 % 20,000
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อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอเมือง
สมุทรสาคร

0 0 0 30,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 450,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 450,000 0 0 50,000 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 450,000 0 0 50,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,872,436.3 9,202,855.83 9,814,166.72 13,685,476 16,024,320

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,249,103 1,289,348 1,308,430 2,175,000 5.75 % 2,300,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 6,580 48,000 0 % 48,000

เงินประจําตําแหน่ง 147,900 152,400 152,400 170,400 0 % 170,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 218,900 225,480 238,560 259,700 5.89 % 275,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 143,350 127,541.43 155,500 165,700 5.61 % 175,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 17,820 11,476.61 3,920 3,200 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,777,073 1,806,246.04 1,865,390 2,822,000 2,968,400

รวมงบบุคลากร 1,777,073 1,806,246.04 1,865,390 2,822,000 2,968,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 28,320 29,980 29,620 30,000 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 61,000 42.62 % 87,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 24,020 44,580 49,600 80,000 0 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 52,340 74,560 79,220 191,000 217,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,600 69,978 5,400 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 44,408 19,200 74,900 150,000 0 % 150,000

โครงการการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 38,552.1 15,119.1 20,984 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 86,560.1 104,297.1 101,284 240,000 280,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 31,591.5 32,754 41,374 80,000 0 % 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 6,210 13,230 7,315 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 14,435.64 37,526.92 26,719.2 80,000 -25 % 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 79,050 106,970 144,150 120,000 25 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 131,287.14 190,480.92 219,558.2 315,000 335,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 9,870.75 0 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 9,870.75 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 280,057.99 369,338.02 400,062.2 746,000 832,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซี
ซี

1,105,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ 0 0 0 0 100 % 23,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 0 0 0 64,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 68,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1
(27 หน้า/นาที)    0 0 23,700 0 0 % 0

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

0 0 0 0 100 % 8,900

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 0 0 0 0 100 % 10,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 20,897.1 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,126,397.1 0 23,700 64,000 119,900

รวมงบลงทุน 1,126,397.1 0 23,700 64,000 119,900

รวมงานบริหารงานคลัง 3,183,528.09 2,175,584.06 2,289,152.2 3,632,000 3,920,300

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,055,964.39 11,378,439.89 12,103,318.92 17,317,476 19,944,620
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 48,000 48,000 48,000 28,000 71.43 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 48,000 48,000 48,000 28,000 48,000

รวมงบดําเนินงาน 48,000 48,000 48,000 28,000 48,000

รวมงานเทศกิจ 48,000 48,000 48,000 28,000 48,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 281,780 291,000 308,640 603,400 7.89 % 651,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 22,000 9.09 % 24,000

เงินประจําตําแหน่ง 13,500 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 180,360 183,480 194,220 209,700 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 133,100 135,470 736,960 800,300 1.21 % 810,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 23,950 82,460 79,200 -5.3 % 75,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 632,740 651,900 1,340,280 1,732,600 1,578,000

รวมงบบุคลากร 632,740 651,900 1,340,280 1,732,600 1,578,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 4,250 2,700 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 4,250 2,700 50,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 333,900 476,650 32,240 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 10,000 100 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 1,964 0 7,000 60,000 0 % 60,000

โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและโครงการค่ายปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสําหรับผู้เสพยา

0 32,500 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกทบทวนศักยภาพพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการ
ฝึกอบรมทีมกู้ชึพกู้ภัยประจําตําบลฯ

49,834.23 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมพนักงานดับเพลิงและ
การฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟใน
สถานศึกษา

0 47,253.6 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้การอพยพหนี
ไฟในสถานศึกษา 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 546,555 376,150 294,230 400,000 0 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 932,253.23 932,553.6 333,470 520,000 580,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 5,172 9,370 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,370 9,835 9,370 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 23,540 128,441.5 58,800 250,000 0 % 250,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 209,990.58 252,666.16 179,660.64 250,000 0 % 250,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 50,397 60,000 0 % 60,000

วัสดุสํารวจ 0 0 9,775 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 242,900.58 396,114.66 317,372.64 680,000 680,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 120,066.9 143,462.36 550,000 0 % 550,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 120,066.9 143,462.36 550,000 550,000

รวมงบดําเนินงาน 1,175,153.81 1,452,985.16 797,005 1,800,000 1,860,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบนํ้ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม 
ขนาด 20 แรงม้า พร้อมชุดอุปกรณ์และ
ติดตั้ง

0 0 0 0 100 % 450,000

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบนํ้ามอเตอร์
ไฟฟ้า  แบบ Submersible Pump 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บริเวณสถานีสูบ
นํ้าชุมชนบ้านใต้วัด จํานวน 1 เครื่อง 
พร้อมติดตั้งมิเตอร์วัดกระแสไฟ

0 497,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบนํ้ามอเตอร์
ไฟฟ้า แบบ Submersible Pump 
พร้อมอุปกรณ์  บริเวณสถานีสูบนํ้าใต้
สะพาน   

0 0 811,000 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบนํ้ามอเตอร์
ไฟฟ้า แบบ Submersible Pump 
พร้อมอุปกรณ์ บริเวณสถานีสูบนํ้าบ้าน
ใหม่

0 0 269,000 0 0 % 0
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โครงการจัดซื้อเครื่องสูบนํ้ามอเตอร์
ไฟฟ้า แบบ Submersible Pump 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บริเวณสถานีสูบ
นํ้าข้างวัดป่าชัยรังสี จํานวน 2 เครื่อง 
พร้อมขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลง
และมิเตอร์วัดกระแสไฟ 

1,070,000 0 0 0 0 % 0

ท่อส่งนํ้าพร้อมอุปกรณ์ของสถานีสูบนํ้า
ไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 250,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าเครื่องอัดอากาศ ขนาดมอเตอร์ 3 
แรงม้า ไฟฟ้า 220 โวลต์ 0 51,360 0 0 0 % 0

ค่าถังอัดจารบี ใช้ลม แรงอัดสูง ขนาดถัง 
19 ลิตร 0 29,960 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ค่าหัวฉีดนํ้าดับเพลิง 0 0 16,850 0 0 % 0

หัวฉีดนํ้าดับเพลิง ชนิดด้ามปืน 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,070,000 578,320 1,096,850 0 720,000

รวมงบลงทุน 1,070,000 578,320 1,096,850 0 720,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ขยาย
เขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 0 0 0 65,840 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 65,840 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 65,840 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 2,877,893.81 2,683,205.16 3,234,135 3,598,440 4,158,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,925,893.81 2,731,205.16 3,282,135 3,626,440 4,206,000
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แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 1,440,500 -10.38 % 1,291,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 20,000 6.5 % 21,300

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 137,640 138,270 11,570 112,800 0 % 112,800

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 21,150 1,715 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 161,640 159,420 13,285 1,657,300 1,509,100

รวมงบบุคลากร 161,640 159,420 13,285 1,657,300 1,509,100

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 5,000 100 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 1,500 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000 110,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 9,790.5 0 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทด
แทน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 12,750 0 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร 15,300 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 3,852 1,016.5 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 15,300 26,392.5 1,016.5 105,000 105,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,400 13,824 27,584 30,000 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,750 18,130 29,520 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 35,150 31,954 57,104 65,000 65,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 239,022.86 235,987.22 264,280.99 350,000 0 % 350,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 251,701.07 286,025.9 210,465.81 300,000 0 % 300,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 2,945.71 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 1,831.84 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 490,723.93 523,844.96 477,692.51 660,000 660,000

รวมงบดําเนินงาน 541,173.93 582,191.46 535,813.01 860,000 940,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 0 15,836 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 7,586.3 7,811 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 0 11,342 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,586.3 34,989 0 0 0

รวมงบลงทุน 7,586.3 34,989 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 710,400.23 776,600.46 549,098.01 2,517,300 2,449,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 519,090 1,538,781.29 1,611,600 2,478,200 -3.52 % 2,391,000

เงินวิทยฐานะ 60,854 134,400 134,400 134,400 93.75 % 260,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 220,760 227,340 238,560 255,700 7.55 % 275,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,168,740 1,106,138.39 1,702,168.68 2,386,400 -13.21 % 2,071,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 66,000 101,000 68,902.74 156,000 -40.04 % 93,540

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,035,444 3,107,659.68 3,755,631.42 5,410,700 5,091,140

รวมงบบุคลากร 2,035,444 3,107,659.68 3,755,631.42 5,410,700 5,091,140

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 1,000 0 % 1,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 23,140 0 35,000 0 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 0 23,140 0 56,000 56,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 5,376 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 15,600 49,200 81,880 200,000 0 % 200,000

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา 0 0 10,562 20,000 0 % 20,000

โครงการแข่งขันกีฬาสีสําหรับโรงเรียน
อนุบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15,872 0 0 0 0 % 0
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โครงการแข่งขันกีฬาสีสําหรับโรงเรียน
อนุบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 19,929 19,950 20,000 0 % 20,000

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 175,295 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อ
การศึกษา โรงเรียนอนุบาลฯ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 0 0 0 50,000 100 % 100,000

โครงการรับสมัครเด็กนักเรียน โรงเรียน
อนุบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,304 0 0 0 0 % 0

โครงการรับสมัครเด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลฯและศุูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 17,476 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 2,273,298 2,648,346 2,688,570 3,674,400 -15.25 % 3,114,040

โครงการสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา 192,000 192,000 198,720 220,000 0 % 220,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 17,774 75,755 39,645 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 2,709,143 3,002,706 3,044,703 4,314,400 4,004,040

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 46,800 40,000 35,710 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 60,000 59,358 60,000 16.67 % 70,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,788,369.8 1,948,342.8 1,985,570 2,355,300 2.93 % 2,424,200

วัสดุก่อสร้าง 0 9,188 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุการเกษตร 79,404.7 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,350 5,540 29,750 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 1,980,924.5 2,063,070.8 2,110,388 2,525,300 2,624,200

รวมงบดําเนินงาน 4,690,067.5 5,088,916.8 5,155,091 6,895,700 6,684,240
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา 0 35,310 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี้ 4,500 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 9,800 0 0 0 0 % 0

ชั้นวางรองเท้าเด็ก 30 ช่อง 0 0 0 0 100 % 80,000

ตู้เอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก 0 75,860 0 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 0 0 0 0 100 % 51,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา-โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้
เรียนระดับอนุบาล 165,600 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าเครื่องเล่นดีวีดี (DVD) 0 0 2,990 0 0 % 0

เครื่องเล่น DVD รองรับ 
DVD,VCD,MP3,CD, CD-R 0 0 0 0 100 % 3,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-กล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพ แบบมุมมอง
คงที่สําหรับติดตั้งภายในอาคาร(Indoor 
IP Fixed Camera) แบบที่ 1 พร้อม
อุปกรณ์และค่าติดตั้ง

267,500 0 0 0 0 % 0

ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 
48 นิ้ว 0 0 17,300 0 0 % 0

โทรทัศน์ LED ขนาด 48 นิ้ว 0 0 0 0 100 % 20,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องกรองนํ้า 99,500 0 0 0 0 % 0

โต๊ะรับประทานอาหาร 0 0 0 75,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 0 0 0 0 100 % 51,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
สํานักงาน 0 15,836 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี 0 0 0 0 100 % 45,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 546,900 127,006 20,290 75,000 258,000

รวมงบลงทุน 546,900 127,006 20,290 75,000 258,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,210,654 2,854,000 2,904,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 3,276,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการเงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน)

0 0 0 0 100 % 3,388,000

รวมเงินอุดหนุน 3,210,654 2,854,000 2,904,000 3,276,000 3,388,000

รวมงบเงินอุดหนุน 3,210,654 2,854,000 2,904,000 3,276,000 3,388,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 10,483,065.5 11,177,582.48 11,835,012.42 15,657,400 15,421,380

รวมแผนงานการศึกษา 11,193,465.73 11,954,182.94 12,384,110.43 18,174,700 17,870,480

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 490,840 638,682.67 680,280 1,717,900 -3.63 % 1,655,600

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 2,210 0 0 24,000 0 % 24,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 60,000 0 % 60,000
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 153,580 161,990 173,280 187,200 5.88 % 198,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 5,840 430 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 140,260 141,660 150,720 160,600 243.71 % 552,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 23,460 17,760 8,700 8,000 -37.5 % 5,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 858,190 1,002,522.67 1,054,980 2,157,700 2,494,800

รวมงบบุคลากร 858,190 1,002,522.67 1,054,980 2,157,700 2,494,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 42,000 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 1,300 650 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 1,300 650 52,000 52,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 40,000 -50 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 13,800 12,900 120,000 25 % 150,000

ค่าใช้จ่ายเพื่อชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสิน
ไหมทดแทน 0 0 0 1,000 0 % 1,000

โครงการคลองสวยนํ้าใส 37,376 33,500 36,355 0 0 % 0

โครงการชุมชนปลอดขยะ 83,050 80,240 198,045 0 0 % 0

โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์และเอดส์ 0 39,050 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด 0 19,175 0 0 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 161,155 140,682.5 75,093 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 281,581 326,447.5 322,393 311,000 321,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,379 8,584 11,624 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 24,824 2,540 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 91,029.14 72,635.48 52,413.8 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,860 29,930 29,540 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 131,268.14 135,973.48 96,117.8 220,000 260,000

รวมงบดําเนินงาน 412,849.14 463,720.98 419,160.8 583,000 633,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 0 0 0 32,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี 0 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (33 
หน้า/นาที) 

0 0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 12,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 76,500 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 76,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,271,039.14 1,466,243.65 1,474,140.8 2,817,200 3,127,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 39,743.63 21,624.93 30,852.95 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 39,743.63 21,624.93 30,852.95 0 0

รวมงบดําเนินงาน 39,743.63 21,624.93 30,852.95 0 0

รวมงานโรงพยาบาล 39,743.63 21,624.93 30,852.95 0 0

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 144,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 126,100 241,500 0 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการคลองสวย นํ้าใส เทศบาลตําบล
บางปลา 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการคลองสวย นํ้าใส“ราษฎร์ รัฐ 
ร่วมใจ คืนนํ้าใส ให้คูคลอง” 0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

0 0 0 32,000 -100 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก 0 49,425 0 40,000 -100 % 0

โครงการชุมชนปลอดขยะ 0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการชุมชนปลอดขยะ (ลด และคัด
แยกขยะจากต้นทางแหล่งกําเนิด) 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข 5,000 17,880 19,608 0 0 % 0

โครงการปลูกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
พลังงานในสถานศึกษา 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ และเอดส์ 0 0 0 21,000 19.05 % 25,000

โครงการเพิ่มศักยภาพแกนนําสุขภาพ
ชุมชน 0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ ควบคุม และป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า  ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการรณรงค์ ควบคุม และป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 0 0 19,850 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ในครัวเรือน 0 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (To Be  Number One) ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี

0 0 0 63,000 0 % 63,000

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 45,850 0 35,975 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 0 0 0 25,000 28 % 32,000

โครงการสุุขาภิบาลอาหาร 0 0 3,600 0 0 % 0

โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 176,950 308,805 79,033 911,000 595,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,980 16,470 11,430 20,000 50 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 33,083.4 36,435.6 49,906.8 80,000 50 % 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 19,200 80,000 50 % 120,000

วัสดุการเกษตร 0 28,460 28,450 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 63,063.4 81,365.6 108,986.8 250,000 330,000

รวมงบดําเนินงาน 240,013.4 390,170.6 188,019.8 1,161,000 1,069,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 0 0 47,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 47,500 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 47,500 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 45,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 45,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 45,000 0 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 285,013.4 390,170.6 188,019.8 1,208,500 1,069,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,595,796.17 1,878,039.18 1,693,013.55 4,025,700 4,196,800

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 515,520 561,540 874,260 1,632,600 -5.46 % 1,543,500

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 24,000 -33.75 % 15,900

เงินประจําตําแหน่ง 134,400 134,400 134,400 152,400 0 % 152,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 275,740 276,930 293,440 312,600 5.57 % 330,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 47,460 41,910 25,400 24,000 -88.75 % 2,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 973,120 1,014,780 1,327,500 2,145,600 2,044,500

รวมงบบุคลากร 973,120 1,014,780 1,327,500 2,145,600 2,044,500
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 81,000 131,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 40,000 25 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทด
แทน 0 0 0 1,000 0 % 1,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,100 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 2,100 0 0 121,000 131,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,768 9,330 23,218 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 8,768 9,330 23,218 40,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 10,868 9,330 23,218 242,000 282,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา) 0 0 118,000 0 0 % 0

ค่าตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0 0 22,250 0 0 % 0

ค่าพัดลมไอเย็น 0 85,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 0 0 4,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) 

0 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA 11,941.2 0 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 7,500 -100 % 0

สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 0 0 0 18,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 11,941.2 85,000 140,250 52,400 0

รวมงบลงทุน 11,941.2 85,000 140,250 52,400 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 995,929.2 1,109,110 1,490,968 2,440,000 2,326,500

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 764,792 797,880 555,480 600,700 5.93 % 636,300

เงินประจําตําแหน่ง 13,500 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 341,975 360,240 381,420 411,600 5.56 % 434,500
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เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 3,035 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,123,302 1,176,120 954,900 1,030,300 1,088,800

รวมงบบุคลากร 1,123,302 1,176,120 954,900 1,030,300 1,088,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 42,000 5,000 0 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,740 10,000 18,000 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 3,740 10,000 60,000 35,000 35,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 99,600 99,600 391,820 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 520,000 0 % 520,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร 0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 34,338 404,712.5 396,227.5 400,000 0 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 133,938 504,312.5 788,047.5 970,000 970,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,785 9,740 8,464 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 189,372.88 184,984.97 181,258 402,260 -50.28 % 200,000

วัสดุก่อสร้าง 64,320 53,900 47,021.8 60,000 0 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,866.66 5,478.3 9,436.16 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 2,000 0 % 2,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 77,040 79,400 51,750 80,000 0 % 80,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 346,384.54 333,503.27 297,929.96 596,260 384,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 74,778.7 118,277.55 52,906.49 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 74,778.7 118,277.55 52,906.49 50,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 558,841.24 966,093.32 1,198,883.95 1,651,260 1,419,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าเครื่องตบดิน 0 21,000 0 0 0 % 0

ค่าเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 0 11,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ 0 0 0 150,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าเครื่องเชื่่อมโลหะ (ไฟฟ้าแบบหูหิ้ว) 
พร้อมอุปกรณ์ 0 16,000 0 0 0 % 0

ค่าเครื่องตัดไฟเบอร์  ขนาด 14 นิ้ว  
พร้อมอุปกรณ์ 0 0 7,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 48,800 7,300 150,000 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าถมดิน

โครงการถมดินด้านหลังเขื่อนริมแม่นํ้า
ท่าจีน  ชุมชนบ้านใต้วัด พร้อมปรับภูมิ
ทัศน์

0 0 2,640,000 0 0 % 0
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงก่อสร้างห้องนํ้า-ส้วม 
บริเวณชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ (กอง
ช่าง)

0 0 0 375,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงต่อเติมก่อสร้างหลังคา
โครงเหล็กอาคารอเนกประสงค์เทศบาล
ตําบลบางปลา (กองการศึกษา)

0 0 0 1,000,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา  (กองการ
ศึกษา)

0 0 0 130,000 -100 % 0

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) (กองการ
ศึกษา)

0 0 0 100,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์
พร้อมหลังคาและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า
วัดบางปลา  (กองช่าง)

0 0 0 2,670,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 
แบบไร้สาย  จํานวน 20 ตัว บริเวณใน
เขตเทศบาลตําบลบางปลา

0 864,818.5 0 0 0 % 0

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

133,215 0 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน และ
ตามซอยของเทศบาลตําบลบางปลา (กอง
ช่าง)

0 0 0 0 100 % 1,037,000

โครงการติดตั้งไฟสนาม,อัฒจรรย์ และ
รั้วโครงตาข่ายหลังประตู บริเวณสนาม
ฟุตบอลหน้าโรงเรียนวัดบางปลา ติดตั้ง
ราวเหล็กกันรถ บริเวณสนามฟุุตซอล 
หลังตลาดสดเทศบาล

0 499,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งเสียงตามสายชุมชน
เทศบาลตําบลบางปลา (สํานักปลัด
เทศบาล)

0 0 0 0 100 % 700,000
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โครงการทําแผงเหล็กกันขยะพร้อมชุบ
กัลป์วาไนท์ประตูระบายนํ้าใต้สะพาน 
บ้านใหม่ ,ใต้วัด, วัดป่าชัยรังสี (งาน
ป้องกันฯ-สํานักปลัด)

0 0 0 202,000 -100 % 0

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

0 0 0 1,000,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงคอสะพาน คสล
.เหลืองสละ ฝั่งทิศใต้ 0 438,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง (สะพาน,ทางเท้าหรือถนน
สายต่างๆ ,ท่อ/ทางระบายนํ้า,เขื่อน ฯลฯ) 
ของเทศบาล

0 396,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบบําบัด
นํ้าเสียชุมชนบ้านสวนรังสี 0 0 456,930 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย คสล.ชั้น
เดียว

0 448,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงติดตั้งกล้องวงจรปิด 
CCTV บริเวณชุมชนภายในเขต
เทศบาล (กองช่าง)

0 0 0 2,090,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนน คสล.สาย
เทศบาล 15 (ชุมชนบ้านใต้วัด) 0 118,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สค.ถ 8-0001 
(ถนนเทศบาล ซอย 4 ) ชุมชนบ้านสวน
รังสี (กองช่าง)

0 0 0 1,200,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมถนน
เศรษฐกิจ1-บางปลา (ฝั่งเหนือ) เริ่ม
จากบริเวณห้องแถวคุณสมพิศ พาสุข  
ถึงบริเวณ ร้านค้าคุณจตุพงษ์  บ้านเกาะ

1,100,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน 
ชุมชนบ้านใต้วัด (กองช่าง) 0 0 0 960,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน 
บริเวณชุมชนบ้านใหม่ (กองช่าง) 0 0 0 0 100 % 1,380,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน
เศรษฐกิจ1-บางปลา (ฝั่งเหนือ) เริ่ม
จากบริเวณร้านคุณสามารถ กลับบ้าน
เกาะ ถึงบริเวณปากทางบริษัท ซันพรีน 
จํากัด

0 799,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่นํ้าท่า
จีน ชุมชนบ้านใต้วัดถึงชุมชนบ้านใหม่ 0 1,363,200 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบางปลา

0 970,000 0 0 0 % 0

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

183,500 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสด
เทศบาลตําบลบางปลา 149,979.39 0 0 0 0 % 0

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) (กองช่าง) 0 0 0 100,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง (สะพาน ,ทางเท้าหรือถนน
สายต่างๆ,ท่อ/ทางระบายนํ้า,เขื่อน ฯลฯ) 
ของเทศบาล

409,000 0 0 0 0 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)

0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (กองการ
ศึกษา)

0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,975,694.39 5,896,018.5 3,096,930 9,927,000 3,117,000
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รวมงบลงทุน 1,975,694.39 5,944,818.5 3,104,230 10,077,000 3,117,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 345,256.9 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 345,256.9 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 345,256.9 0 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 3,657,837.63 8,087,031.82 5,603,270.85 12,758,560 5,624,800

งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุการเกษตร 29,960 13,175 30,000 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 29,960 13,175 30,000 35,000 15,000

รวมงบดําเนินงาน 29,960 13,175 30,000 40,000 20,000

รวมงานสวนสาธารณะ 29,960 13,175 30,000 40,000 20,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 400,080 412,560 436,440 468,400 4.93 % 491,500

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 648,000 33.33 % 864,000
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 72,000 33.33 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 400,080 412,560 436,440 1,188,400 1,451,500

รวมงบบุคลากร 400,080 412,560 436,440 1,188,400 1,451,500

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,600 4,200 19,300 7,000 328.57 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 7,600 4,200 19,300 7,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,734,480 3,940,954 3,783,672 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 4,390,000 -7.36 % 4,066,900

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 102,600 268,050 195,200 420,000 119.05 % 920,000

รวมค่าใช้สอย 3,837,080 4,209,004 3,978,872 4,820,000 4,991,900

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 69,400 0 76,680 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 201,079.7 204,969.9 228,141.2 280,000 7.14 % 300,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 270,479.7 204,969.9 304,821.2 420,000 440,000
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ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 100,000 20 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 100,000 120,000

รวมงบดําเนินงาน 4,115,159.7 4,418,173.9 4,302,993.2 5,347,000 5,581,900

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4,515,239.7 4,830,733.9 4,739,433.2 6,535,400 7,033,400

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 9,198,966.53 14,040,050.72 11,863,672.05 21,773,960 15,004,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําและสํารวจบันทึกจัดเก็บ
ข้อมูลพิ้นฐาน ในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

21,060 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคมและโครงการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปีและโครงการ
อบรมจัดทําแผนชุมชน

1,632 0 0 0 0 % 0

โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือนร้อน หรือประสบภัยด้านต่าง 
ๆ  เช่น ด้านสาธารณภัย  ด้านคุณภาพ
ชีวิต  ด้านสาธารณสุข

0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์
ราชัน 0 0 0 30,000 66.67 % 50,000

โครงการบําบัดรักษา ฟื้นฟู และฝึก
อาชีพให้กับผู้เสพยาเสพติด 0 0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา 0 0 0 25,000 0 % 25,000

โครงการฝึกอบรมจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นและแผนชุมชน 0 0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือ
ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและผู้ด้อยโอกาส 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้ม
แข็ง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ
ชุมชนเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ในด้านต่าง ๆ

0 18,300 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 22,692 18,300 0 245,000 265,000

รวมงบดําเนินงาน 22,692 18,300 0 245,000 265,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 22,692 18,300 0 245,000 265,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 22,692 18,300 0 245,000 265,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 120,480 195,800 6.95 % 209,400
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 432,240 458,280 485,900 3.03 % 500,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 432,240 578,760 681,700 710,000

รวมงบบุคลากร 0 432,240 578,760 681,700 710,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 500 0 % 500

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

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 45,500 40,500

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 13,956 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน 0 118,470 118,600 200,000 25 % 250,000

โครงการศูนย์นันทนาการเพื่อประชาชน
เทศบาลตําบลบางปลา 0 0 14,570 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน 150,000 137,800 86,600 150,000 0 % 150,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 139,749.5 93,470 0 200,000 50 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 289,749.5 349,740 233,726 640,000 790,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,000 9,000 13,500 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 50,000
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 206,000 249,125 154,500 270,000 0 % 270,000

วัสดุกีฬา 9,500 25,500 25,500 35,000 0 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 224,500 283,625 193,500 335,000 385,000

รวมงบดําเนินงาน 514,249.5 633,365 427,226 1,020,500 1,215,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปัมกรองนํ้าสระว่ายนํ้า 0 0 0 100,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

โต๊ะเทเบิ้ลเทนนิส ขนาด 20 มิลลิเมตร 0 0 0 0 100 % 14,500

รั้วกั้นสระว่ายนํ้าสแตนเลส ยาว 16 
เมตร 0 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 100,000 74,500

รวมงบลงทุน 0 0 0 100,000 74,500

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 514,249.5 1,065,605 1,005,986 1,802,200 2,000,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 144,739 21,995 58,865 192,000 14.58 % 220,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการงานประเพณีขึ้นปีใหม่ 50,000 7,500 0 50,000 -100 % 0

โครงการงานประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้สูง
อายุ 0 0 0 150,000 0 % 150,000

โครงการงานประเพณีลอยกระทง 490,389 34,769 0 500,000 -100 % 0

โครงการงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 0 0 0 0 100 % 23,000

โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง 0 0 0 0 100 % 500,000
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โครงการงานประเพณีสงกรานต์และรด
นํ้าดําหัวผู้สูงอายุ 142,450 134,550 90,250 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 0 0 0 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 827,578 198,814 149,115 912,000 923,000

รวมงบดําเนินงาน 827,578 198,814 149,115 912,000 923,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 130,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 130,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 130,000 0 0 0 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 957,578 198,814 149,115 912,000 923,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,471,827.5 1,264,419 1,155,101 2,714,200 2,923,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างห้องเก็บ
ของ, รั้ว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บางปลา พร้อมปรับภูมิทัศน์ (กองการ
ศึกษา)

0 0 0 0 100 % 1,500,000

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) (กองการ
ศึกษา)

0 0 0 0 100 % 20,000
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อ
ระบายนํ้า คสล.บริเวณถนนเทศบาลซอย 
7, 9 (กองช่าง)

0 0 0 0 100 % 1,985,000

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างประตูระบาย
นํ้า คสล. คลองบ้านเลียบ พร้อมติดตั้ง
ระบบระบายนํ้าแบบ Flab Gate ชุมชน
บ้านใต้วัด (กองช่าง)

0 0 0 0 100 % 1,000,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลาง
ถนนสาย สค.ถ 8-0001 (ถนนเทศบาล
ซอย 4) ชุมชนบ้านสวนรังสี (กองช่าง)

0 0 0 0 100 % 1,736,000

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) (กองช่าง) 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (กองการ
ศึกษา)

0 0 0 0 100 % 60,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)

0 0 0 0 100 % 400,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 6,801,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 6,801,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 0 0 6,801,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 6,801,000

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

งบดําเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 20,530.22 24,774.4 5,803.03 150,000 0 % 150,000
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ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 2,963.9 18,026.93 18,306.85 100,000 50 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 23,494.12 42,801.33 24,109.88 250,000 300,000

รวมงบดําเนินงาน 23,494.12 42,801.33 24,109.88 250,000 300,000

รวมงานตลาดสด 23,494.12 42,801.33 24,109.88 250,000 300,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 23,494.12 42,801.33 24,109.88 250,000 300,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนี้เงินต้น 2,950,000 5,900,000 5,900,000 2,950,000 0 % 2,950,000

ค่าชําระดอกเบี้ย 1,552,434.69 1,382,726.32 1,177,923.55 1,200,000 -8.33 % 1,100,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 136,845 154,115 218,758 320,000 25 % 400,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 10,000 100 % 20,000

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอื่น 0 0 0 22,000 0 % 22,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 4,189,600 4,464,500 7,688,400 9.36 % 8,408,400

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 964,000 1,090,400 1,344,000 7.14 % 1,440,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 23,500 28,000 24,000 42,000 0 % 42,000

สํารองจ่าย 39,000 2,810 0 150,000 0 % 150,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 383,759.18 974,575.7 637,878.47 0 0 % 0

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย 0 0 0 87,000 32.18 % 115,000
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เงินสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานระบบบําบัดนํ้าเสียรวมขนาดเล็ก 
เทศบาลตําบลบางปลา

0 0 0 400,000 0 % 400,000

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 0 0 0 200,000 0 % 200,000

รายการค่าใช้จ่ายสําหรับทุนการศึกษา
แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อย
โอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 876,000 888,500 1,090,000 1,160,000 3.97 % 1,206,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 15,900 15,900 15,900 20,000 0 % 20,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 269,124 -98.14 % 5,000

รวมงบกลาง 5,977,438.87 14,500,227.02 14,619,360.02 15,872,524 16,488,400

รวมงบกลาง 5,977,438.87 14,500,227.02 14,619,360.02 15,872,524 16,488,400

รวมงบกลาง 5,977,438.87 14,500,227.02 14,619,360.02 15,872,524 16,488,400

รวมแผนงานงบกลาง 5,977,438.87 14,500,227.02 14,619,360.02 15,872,524 16,488,400

รวมทุกแผนงาน 44,465,539.12 57,807,665.24 57,124,820.85 84,000,000 88,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลบางปลา
อําเภอ เมืองสมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 88,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 16,024,320 บาท

งบบุคลากร รวม 9,805,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800.- บาท/คน  
และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คนๆ ละ 15,840.- บาท/เดือน 
ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
ตามบัญชีกําหนดฯ โดยคํานวณจ่ายจากรายรับจริงของปีงบประมาณ
ที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้  เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท 
ซึ่งเทศบาลมีรายได้เกิน 25 ล้าน แต่ไม่เกิน 50 ล้าน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี  
เดือนละ 6,000.- บาท/คน และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน
คนละ 4,500.-บาท/เดือน ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน 
และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก-
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตามบัญชีกําหนดฯ 
โดยคํานวณจ่ายจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้
ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท  ซึ่งเทศบาล
มีรายได้เกิน 25 ล้าน แต่ไม่เกิน 50 ล้าน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 
6,000.- บาท/คน และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน คนละ 
4,500.- บาท/เดือน  ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน 
และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก-
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตามบัญชีกําหนดฯ 
โดยคํานวณจ่ายจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้
ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึ่งเทศบาล
มีรายได้เกิน 25  ล้าน แต่ไม่เกิน 50  ล้าน
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 
10,080.- บาท/คน จํานวน 1 คน และค่าตอบแทนที่ปรึกษา-
นายกเทศมนตรี เดือนละ 7,200.- บาท/คน จํานวน 1 คน 
ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และผลประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  
ตามบัญชีกําหนดฯ โดยคํานวณตั้งจ่ายจากรายรับจริงของปีงบประมาณ
ที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท 
ซึ่งเทศบาลมีรายได้เกิน 25 ล้าน แต่ไม่เกิน 50 ล้าน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา เดือนละ 15,840.- บาท/คน 
จํานวน 1 คน และรองประธานสภา เดือนละ 12,960.-บาท/คน 
จํานวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คน คนละ 
10,080- บาท/เดือน ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน 
และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก-
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตามบัญชีกําหนดฯ
โดยคํานวณตั้งจ่ายจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ 
ไม่รวมเงินกู้  เงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภท  ซึ่งเทศบาล
มีรายได้เกิน 25 ล้าน แต่ไม่เกิน 50 ล้าน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,956,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,951,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล จํานวน 12 อัตรา และอัตราว่าง 
จํานวน 1 อัตรา ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และ
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563      
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 398,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000.- บาท/คน  
และรองปลัดเทศบาล เดือนละ 5,600.-บาท/คน ตามความใน
มาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 
4 พฤษภาคม 2559 หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 และ
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563
      
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งอํานวยการท้องถิ่นระดับต้น 
เดือนละ 1,500.- บาท/คน จํานวน 3 อัตรา ตามความใน
มาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 
4 พฤษภาคม 2559 หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548  และ
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563    
  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
เดือนละ 3,500.- บาท/คน ตามความในมาตรา 15 ประกอบ
มาตรา 23 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 หนังสือสํานักงาน
กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2548 
และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563  
    
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งปลัดเทศบาล 
เดือนละ 7,000.- บาท/คน และรองปลัดเทศบาล เดือนละ 5,600.-
บาท/คน ตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 วรรคท้าย
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน  และวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 
4 พฤษภาคม 2559 หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2548  
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563      
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 593,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 2 อัตรา  
พร้อมทั้งเงินเพิ่มค่าจ้างประจําปีของลูกจ้างประจํา ตามหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,003,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสํานักปลัดเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปีของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563      

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา ที่ปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล  
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563
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งบดําเนินงาน รวม 5,398,820 บาท
ค่าตอบแทน รวม 945,820 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 810,820 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                                    เป็นเงิน 780,820.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557     
        
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งให้ดําเนินการคัดเลือก การสอบแข่งขัน  
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขัน  
การสอบคัดเลือก การคัดเลือก เพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น  
บุคลากรภาครัฐ รวมทั้งการสรรหา และการเลือกสรร
ลูกจ้าง                                                                                  
                                                    เป็นเงิน  30,000.- บาท  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กําหนด ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ 
ค่าสมนาคุณของคณะกรรมการ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.2/ว 233 ลงวันที่ 
25 มกราคม 2556 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ.2549 ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบของคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบ รวมทั้งหนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่ กค 0409.6/ว 40 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 เรื่อง 
การปรับปรุงบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ.2549 และระเบียบ-
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
ให้แก่กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น โดยได้รับเงิน
ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม ครั้งละ-
สองร้อยห้าสิบบาท  สําหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะ
ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุม
ดังกล่าว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนฯลฯ  และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2547

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ต้องมาปฏิบัติราชการ
เป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น  
พนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจํา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 3,138,000 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 368,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้.
- ค่ารับวารสาร สําหรับจ่ายเป็นค่าสมัครสมาชิกวารสาร
และหนังสือทางวิชาการ ค่าจ้างเหมาบริการจัดส่งหนังสือพิมพ์ 
วารสารอื่นที่จําเป็น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมา
จัดทําวารสารของเทศบาล ฯลฯ                                                       
                                                   เป็นเงิน 10,000.- บาท

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียน เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนศาล 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ ค่าลงทะเบียนประชุมใหญ่
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และค่าธรรมเนียม
ทําสัญญาเช่าที่ดิน ฯลฯ           
                                                   เป็นเงิน  20,000.- บาท

- ค่าเช่าที่ดินวัดบางปลา สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินวัดบางปลา  
เพื่อก่อสร้างสํานักงานเทศบาล ในอัตราปีละ 10,000.- บาท และ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
และสนามบาสเกตบอล ในอัตราปีละ 1,000.- บาท โรงเรียน
อนุบาล  อาคารป้องกันฯ พร้อมโรงจอดรถ ในอัตราปีละ 1,000.- บาท      
    
                                                   เป็นเงิน 12,000.-  บาท

- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ  และค่าเช่าวงจรสื่อสารข้อมูล
สําหรับงานทะเบียนราษฎร์ สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าวงจรสื่อสารข้อมูล
พร้อมค่าบํารุงรักษาในระบบออนไลน์สําหรับการปฏิบัติงาน
ทะเบียนราษฎร์                              
                                                   เป็นเงิน  250,000.- บาท    

- ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ในเขตเทศบาล  ค่าจ้างเหมาจัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์  
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ จานรับสัญญาณดาวเทียม
หรือเคเบิลทีวี พนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ) ฯลฯ  เป็นต้น        
                        
                                                   เป็นเงิน  20,000.- บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่เว็บไซด์ (WEBSITE) สําหรับจ่ายเป็น
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงพัฒนาเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของเทศบาล  
ค่าจัดเก็บข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต(INTERNET) ในระบบออนไลน์   
และค่าบริการคลาวด์ (Cloud)  
                                                   เป็นเงิน  46,000.-  บาท

- ค่าเบี้ยประกัน  ค่าการประกันภัยรถราชการของเทศบาล 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการทําประกันภัยรถราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และค่าการประกันภัย
ทรัพย์สินของรัฐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการทําประกันอัคคีภัยโดย
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม      
                                                    เป็นเงิน  10,000.- บาท
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
- ค่ารับรอง หรือต้อนรับคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน 
เยี่ยมชม และทัศนศึกษาดูงานของเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล 
                                                เป็นเงิน  5,000.- บาท

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย 
หรือตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4 /ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
                                               เป็นเงิน   5,000.-  บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย 
ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง 
ที่ได้รับคําสั่งให้ไปราชการ หรือตามโครงการศึกษาอบรมดูงาน
และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 180,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกําหนด ค่าสนับสนุนการเลือกตั้ง
ระดับชาติ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

ค่าใช้จ่ายเพื่อชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย หรือ
ค่าสินไหมทดแทน  และเงินช่วยเหลือพนักงาน หรือ
ลูกจ้างที่ต้องคดีอาญา ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหา  

ค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นที่จะรองรับการถ่ายโอนภารกิจฯ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นที่
จะรองรับการถ่ายโอนภารกิจ และงบประมาณที่ท้องถิ่นจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
มาตรา 16 และมาตรา 17  
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โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ Big Cleaning Day 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้า 68 ลําดับที่ 1

โครงการตามนโยบายของรัฐบาล งานรัฐพิธีต่างๆ และงานเทิดทูนสถาบัน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตามนโยบาย
ของรัฐบาล งานรัฐพิธีต่างๆ และงานเทิดทูนสถาบัน เช่น 
การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์, การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทําความเข้าใจ
เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์, 
การจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ หรือสนับสนุนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้า 80 ลําดับที่ 2

โครงการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายใหม่ การออกแบบสถาปัตยกรรม และการ
บริหารจัดการการทํางานของสองแม่ข่าย และการดูแลบํารุงรักษาระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

จํานวน 385,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายใหม่ 
การออกแบบสถาปัตยกรรม และการบริหารจัดการการทํางานของ
สองแม่ข่าย และการดูแลบํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ค่าออกแบบ ค่าติดตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าโอนย้ายจัดการข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้า 65 ลําดับที่ 4

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 
เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายของ
กิจกรรมร่วมในการบริการประชาชน  การจําหน่ายสินค้าราคาถูก 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระมรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้า 61 ลําดับที่ 1 

โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานของผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และบุคลากร จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
การทํางานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากร  เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าฝึกอบรม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้า 61 ลําดับที่ 3

โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการประชาชน (Bang-Pla Smart 
Public Service)

จํานวน 1,350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการระบบสารสนเทศ
เพื่อการให้บริการประชาชน (Bang-Pla Smart Public Service) 
เช่น ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ค่าติดตั้งและพัฒนาระบบ ค่าออกแบบ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้า 65 ลําดับที่ 5
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โครงการวันเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล และ
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสานสัมพันธ์เทศบาล เช่น ค่าทําบุญเลี้ยงพระ 
ค่าจัดนิทรรศการวันเทศบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระมรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้า 80 ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ สัญญาณไฟจราจร อาคารสถานที่ 
ค่าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารงานทะเบียน
ราษฎร์ ที่อยู่ในความดูแลของสํานักปลัดเทศบาล เช่น 
งานทะเบียนราษฎร์ ฯลฯ  เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่ใช้แล้ว
สิ้นเปลือง หมดสภาพ และคงทน  เพื่อใช้ในงานสํานักปลัดเทศบาล
เช่น กระดาษ  ปากกา ดินสอ หมึก เทปพีวีซีแบบใส  ตลับชาด 
นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน เก้าอี้พลาสติก 
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง และสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์  เช่น ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ต่างๆ พระบรมฉายาลักษณ์ 
ฯลฯ  เป็นต้น   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ  
เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ไมโครโฟน 
ฯลฯ ที่ใช้ในสํานักงานเทศบาล อาคารสถานที่ที่รับผิดชอบ 
และรถยนต์   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ที่ใช้ในสํานักงานเทศบาล เช่น  แก้วนํ้า จานรอง ไม้กวาด 
ผงซักฟอก นํ้ายาล้างห้องนํ้า  กระดาษชําระ เครื่องฆ่าเชื้อ
และดับกลิ่นสําหรับห้องนํ้า เครื่องฉีดสเปรย์อัตโนมัติ 
เครื่องจ่ายสบู่เหลว นํ้าจืดซื้อจากเอกชน ที่นอน 
กระติกนํ้าร้อน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ 
สําหรับรถยนต์ของเทศบาล เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ 
ไขควงแบบต่างๆ คีมล็อก กุญแจเลื่อน กุญแจแหวน ล็อกเกียร์ 
ล็อกพวงมาลัย  กรวยจราจร  ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ 
เช่น นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ ที่ใช้กับ
ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลของเทศบาล 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์  
พู่กันและสี  ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด  แถบบันทึกเสียง หรือภาพ
(ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสี-ขาวดําที่ได้จากการล้าง  
อัด  ขยาย ฯลฯ  เป็นต้น   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ในงานสํานักปลัดเทศบาล และงานทะเบียนราษฎร์ เช่น 
เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ 
เครื่องอ่านบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น 
มิเตอร์นํ้า-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส 
ฯลฯ  เป็นต้น

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

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสํานักงานเทศบาล  
(สํานักงานสร้างใหม่)  อาคารอเนกประสงค์ (ศาลาประชาคม)  
ฯลฯ เป็นต้น

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาที่ใช้ในราชการ เช่น 
สํานักงานเทศบาล (สํานักงานสร้างใหม่) 
อาคารอเนกประสงค์ (ศาลาประชาคม) ฯลฯ เป็นต้น

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ซึ่งใช้ในการติดต่อราชการ
ของเทศบาล ทั้งทางใกล้และทางไกล ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  
และค่าโทรศัพท์พื้นฐาน และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ 
ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ เป็นต้น

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

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ 
ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ต-
การ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
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งบลงทุน รวม 765,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 765,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เครื่อง
ละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 12 MB
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จํา หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
4. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
6. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
9. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
10. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90 ลําดับที่ 10
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

จํานวน 136,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 8 เครื่อง เครื่องละ 17,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
2. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
8. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90  ลําดับที่ 9

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2  จํานวน 1
 เครื่อง เครื่องละ 350,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก (12 core) หรือดี
กว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 2
 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มี
หน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่
น้อยกว่า 16 MB
3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 32 GB
4. สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อย
กว่า 10,000 รอบ ต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดี
กว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB จํานวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
6. มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
8. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
9. มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จํานวน 2
 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 91 ลําดับที่ 17
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 4,300 บาท โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
6. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
7. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 91 ลําดับที่ 13

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

จํานวน 17,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง เครื่อง
ละ 8,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ
นาที (ppm)
3. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
4. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
7. มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
8. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89 ลําดับที่ 1
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)  จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 10,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)
3. มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
4. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
5. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
8. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
9. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89 ลําดับที่ 3

เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook Printer) จํานวน 100,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียน
บ้าน (Passbook Printer)  จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 50,200
 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เป็นเครื่องพิมพ์ DOT MATRIX แบบ 24 หัวเข็ม
2. พิมพ์สมุดทะเบียนบ้านแบบใหม่ได้
3. ต้องพิมพ์ต้นฉบับและสําเนารวมกันได้ไม่น้อยกว่า 4 ชุด
4. มีความสามารถในการพิมพ์กระดาษขนาด A4 ได้
5. มีความเร็วในการพิมพ์ไม่ตํ่ากว่า 300 ตัวอักษร/วินาที (CPS) ที่
ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว
6. มีความสามารถในการปรับตั้งเอกสารให้ตรงก่อนทําการพิมพ์ได้
7. มี SERIAL INTERFACE จํานวน 2 PORT เป็นอย่างน้อย
8. ทํางานร่วมกับ SERVICE WORSTATION ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. สามารถกําหนด LINE SPACING ให้เลือกพิมพ์ได้ทั้งแบบ 6 และ 8
 บรรทัดต่อนิ้ว และสามารถใช้โปรแกรมจัดระยะได้
10. ต้องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้านกับโปรแกรมประยุกต์ที่กรมการปกครอง
ใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 91 ลําดับที่ 14

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800  VA จํานวน 22,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 9
 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 
ครั้งที่ 1/2562 หน้า 17 ลําดับที่ 1
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จํานวน 32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3kVA จํานวน 1
 เครื่อง เครื่องละ 32,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)
2. มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25%
3. มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-5%
4. สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 91 ลําดับที่ 15

จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 2,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1
 เครื่อง เครื่องละ 2,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
2. รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel
3. มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
4. มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 91 ลําดับที่ 16

สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จํานวน 58,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที่ 2  จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 29,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
2. สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
3. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
4. มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 40 ppm
5. สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง   
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90 ลําดับที่ 11

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 700
 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
2. มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
3. สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
4. สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดัน
ไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/
ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 91 ลําดับที่ 12
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งบรายจ่ายอื่น รวม 35,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 35,000 บาท
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างองค์กร
หรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหนังสือ
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร 
ที่ สค 0023.3/ว 487 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 
ครั้งที่ 2/2562 หน้า 11 ลําดับที่ 1

งานบริหารงานคลัง รวม 3,920,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,968,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,968,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาล  จํานวน 5 อัตรา และ
อัตราว่าง จํานวน 2 อัตรา ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ 
ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 
และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563      

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเพื่อจ่ายเป็น
เงินที่ปรับเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล อัตราว่าง 
จํานวน  2  อัตรา ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 170,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง เดือนละ  
5,600.- บาท/คน จํานวน 1 อัตรา ตามความในมาตรา 15 ประกอบ
มาตรา 23 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือน  และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) 
ลงวันที่  4 พฤษภาคม 2559  หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 และหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563      

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองคลัง เดือนละ 5,600.- บาท/คน จํานวน 1 อัตรา ตามความใน
มาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน  และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 หนังสือ-
สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 
16 กุมภาพันธ์  2548  ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ 
ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563
      
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งอํานวยการท้องถิ่นระดับต้น 
เดือนละ 1,500.- บาท/คน จํานวน 2 อัตรา ตามความใน
มาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน  และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 หนังสือ-
สํานักงาน ก.จ.ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 
16 กุมภาพันธ์ 2548  และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 275,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน  1 อัตรา  
พร้อมทั้งเงินเพิ่มค่าจ้างประจําปีของลูกจ้างประจํา
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 175,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงาน
ในกองคลัง จํานวน 1 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปีของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563       
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งบดําเนินงาน รวม 832,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 217,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ  
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
- เป็นไปพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ต้องมาปฏิบัติราชการ
เป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 87,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  
และลูกจ้างประจํา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562  11:21:57 หน้า : 20/73



ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในกิจการของเทศบาลตําบลบางปลา 
โดยแยกเป็น
- ค่ารับวารสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าสมัครสมาชิกนิตยสาร และหนังสือ
ทางวิชาการ และวารสารอื่นที่จําเป็น ฯลฯ เป็นต้น
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น
ค่าตู้สาขา ค่าโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน 
ฯลฯ เป็นต้น
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าลงทะเบียนศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ 
ฯลฯ เป็นต้น
- ค่าจ้างเหมาเดินสายระบบแลน (LAN) ของเครื่องคอมพิวเตอร์
ในกองคลัง เทศบาลตําบลบางปลา เพื่อใช้ในการเชื่อมต่ออินเตอร์
เน็ต (Internet) ในการจัดทําบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ฯลฯ เป็นต้น 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน หรือพัฒนา
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าสํารวจข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ในเขตเทศบาล บอร์ดติดประกาศข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง  
ที่ได้รับคําสั่งให้ไปราชการ หรือตามโครงการศึกษาอบรมดูงาน
และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าใช้จ่ายการสํารวจข้อมูล ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ในการจ้างบุคคลเพื่อดําเนินการสํารวจและบันทึกข้อมูล และนํามาจัดเก็บ
ข้อมูลไว้เป็นเอกสารทางราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 
9 มกราคม 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 
ครั้งที่ 1/2562 หน้า 14  ลําดับที่ 3
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การเสียภาษี และติดตามการชําระภาษีของบุคคล และสถานประกอบการ
ที่มีการประกอบกิจการในเขตเทศบาล ซึ่งต้องมีหน้าที่ชําระภาษี 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 
ครั้งที่ 1/2562 หน้า 14  ลําดับที่ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 335,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ 
ที่ใช้แล้วสิ้นเปลือง หมดสภาพ และคงทน  เพื่อใช้ในงานกองคลัง 
เช่น กระดาษ  ปากกา ดินสอ หมึก เทปพีวีซีแบบใส  
ตลับชาด เก้าอี้พลาสติก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
พระบรมฉายาลักษณ์ และสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  
เช่น ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ  เป็นต้น   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ที่ใช้ในสํานักงานเทศบาล เช่น  แก้วนํ้า จานรอง ไม้กวาด 
ผงซักฟอก นํ้ายาล้างห้องนํ้า  กระดาษชําระ เครื่องฆ่าเชื้อ
และดับกลิ่นสําหรับห้องนํ้า เครื่องฉีดสเปรย์อัตโนมัติ 
เครื่องจ่ายสบู่เหลว นํ้าจืดซื้อจากเอกชน ที่นอน กระติกนํ้าร้อน 
ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ 
สําหรับรถยนต์ของเทศบาล เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ 
ไขควงแบบต่างๆ คีมล็อก กุญแจเลื่อน กุญแจแหวน ล็อกเกียร์ 
ล็อกพวงมาลัย  กรวยจราจร  ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ 
เช่น นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ ที่ใช้กับ
ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลของเทศบาล 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์  
พู่กันและสี  ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
(ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสี-ขาวดําที่ได้จากการล้าง  
อัด  ขยาย ฯลฯ  เป็นต้น   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในงานกองคลัง เช่น เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง 
แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องอ่านบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น
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งบลงทุน รวม 119,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 119,900 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ จํานวน 23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องละ 23,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. สามารถวัดได้ตั้งแต่ 0.05 ม. – 250 ม.
2. มีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ 2 ชุด พร้อมเครื่องชาร์จ
3. มีเป้ารับเลเซอร์
- โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95 ลําดับที่ 41

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

จํานวน 68,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จํานวน 4 เครื่อง 
เครื่องละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
2. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล 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. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
8. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95 ลําดับที่ 39
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 
หน้า/นาที)

จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง เครื่อง
ละ 8,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ
นาที (ppm)
3. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
4. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
7. มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
8. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95 ลําดับที่ 36

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)  จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 10,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)
3. มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
4. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
5. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
8. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
9. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95 ลําดับที่ 37

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 4
 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 
ครั้งที่ 1/2562 หน้า 17 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562  11:21:58 หน้า : 24/73



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 48,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 48,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เทศบาล จํานวน 2 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 2,000.- บาท/คน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 4,158,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,578,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,578,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 651,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา และ
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ 
ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 
และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563      

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเพื่อจ่ายเป็น
เงินที่ปรับเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานเทศบาล อัตราว่าง  
จํานวน 1 อัตรา ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งอํานวยการท้องถิ่นระดับต้น 
เดือนละ 1,500.- บาท/คน จํานวน 1 อัตรา ตามความใน
มาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 หนังสือสํานักงาน 
กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548  
และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 810,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 1  อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวน 6 อัตรา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันฯ 
เทศบาลตําบลบางปลา ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563  
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน
6 อัตรา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันฯ เทศบาลตําบลบางปลา
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563

งบดําเนินงาน รวม 1,860,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
เทศบาลตําบลบางปลา ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ต้องมาปฏิบัติราชการ
เป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  
และลูกจ้างประจํา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้.
- ค่าจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่อง สําหรับรถยนต์  
รถยนต์ดับเพลิง และรถยนต์บรรทุกนํ้า ที่ใช้ในงานของเทศบาล
ตําบลบางปลา 
- ค่าจ้างเหมาปรับปรุง และซ่อมแซมไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาบริการ
ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง  
ที่ได้รับคําสั่งให้ไปราชการ หรือตามโครงการศึกษาอบรมดูงาน
และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 
เทศกาลวันสงกรานต์ ฯลฯ เป็นต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าจัดทําป้าย รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 66 ลําดับที่ 2

โครงการอบรมให้ความรู้การอพยพหนีไฟในสถานศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้
การอพยพหนีไฟในสถานศึกษา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 66 ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง
และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
สัญญาณไฟจราจร อาคารสถานที่ เครื่องสูบนํ้ามอเตอร์ไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณ์ เช่น ท่อส่งนํ้าชนิดสแตนเลส ขนาด 6 และ 12 นิ้ว 
ที่อยู่ในความดูแลของสํานักปลัดเทศบาล เช่น งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ เป็นต้น   

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ 
ที่ใช้แล้วสิ้นเปลือง หมดสภาพ และคงทน เพื่อใช้ในงานป้องกันฯ 
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก เทปพีวีซีแบบใส ตลับชาด 
เก้าอี้พลาสติก ธงชาติ ตรายาง แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน แผงกั้นห้อง 
แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ และสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ  เป็นต้น 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ 
เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไฟฉายสปอร์ตไล้ท์ ไมโครโฟน
ฯลฯ ที่ใช้ในสํานักงานเทศบาล อาคารสถานที่ที่รับผิดชอบ 
และใช้ในรถยนต์  รถดับเพลิง  รถบรรทุกนํ้า  
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ที่ใช้ในงานป้องกันฯ เช่น แก้วนํ้า จานรอง ไม้กวาด 
ผงซักฟอก นํ้ายาล้างห้องนํ้า กระดาษชําระ เครื่องฆ่าเชื้อ
และดับกลิ่นสําหรับห้องนํ้า เครื่องฉีดสเปรย์อัตโนมัติ 
เครื่องจ่ายสบู่เหลว นํ้าจืดซื้อจากเอกชน ที่นอน กระติกนํ้าร้อน
และอื่นๆ ผ้าปูโต๊ะ เป็นต้น   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ 
สําหรับรถยนต์ของเทศบาล เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ 
ไขควงแบบต่างๆ คีมล็อก กุญแจเลื่อน กุญแจแหวน ล็อกเกียร์ 
ล็อกพวงมาลัย กรวยจราจร ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ 
เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ ที่ใช้กับ
ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลของเทศบาล

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร 
เช่น หน้ากากกันสารเคมีและควันไฟ ฝุ่นละออง 
ก๊าซพิษ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสี-ขาวดําที่ได้จากการล้าง 
อัด ขยาย ฯลฯ เป็นต้น 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของ
พนักงานดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ ในการออกปฏิบัติหน้าที่
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ และสวมใส่เพื่อความปลอดภัยในขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า 
หมวก ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 
เช่น สายส่งนํ้าดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ ซึ่งเป็น
วัสดุสิ้นเปลือง สําหรับใช้ในการดับเพลิง

วัสดุสํารวจ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํารวจ เช่น 
บันไดอลูมิเนียมแบบชัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ 
ฯลฯ เป็นต้น  ซึ่งเป็นวัสดุคงทน เพื่อใช้ในงานป้องกันฯ 
เทศบาลตําบลบางปลา

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

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าเครื่องสูบนํ้าป้องกันนํ้าท่วม
ภายในเขตเทศบาล เช่น เครื่องสูบนํ้าบริเวณชุมชนบ้านใต้วัด 
เครื่องสูบนํ้าบริเวณชุมชนบ้านใหม่ เครื่องสูบนํ้าบริเวณ
ใต้สะพานข้ามแม่นํ้าท่าจีน เครื่องสูบนํ้าบริเวณซอยนางเซี้ยะ 
เครื่องสูบนํ้าบริเวณวัดป่าชัยรังสี  ฯลฯ เป็นต้น
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งบลงทุน รวม 720,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 720,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบนํ้ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม ขนาด 20 แรงม้า พร้อมชุดอุปกรณ์และ
ติดตั้ง

จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม ขนาด 20 แรง
ม้า พร้อมชุดอุปกรณ์และติดตั้ง จํานวน 1 ชุดๆ ละ 450,000.-บาท  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ปัมสูบนํ้าแบบ Submersible Pump ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (Non-
Clog Impeller) ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 หรือดี
กว่า เป็นยี่ห้อ/รุ่น ทีมีตัวแทนจําหน่ายและมีบริการอะไหล่พร้อมบริการ
หลังขายในประเทศไทย
2. มีอัตราการสูบ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีอุปกรณ์ตรวจสอบ
และส่งสัญญาณ (Temperature Sensors) เมื่ออุณหภูมิของตลับลูกปืน
สูงเกินกําหนด และมีอุปกรณ์ตรวจสอบและส่ง
สัญญาณ (Moisture Sensors) เมื่อความชื้นเกินกําหนด
3. มีการเคลือบผิวด้วยการชุบหรือทาสี เพื่อป้องกันการกัดกร่อน และมีกัน
รั่วที่เพลาแบบ Double Mechanical Seal ติดตั้งอยู่ใน Oil Chamber
4. มีตลับลูกปืนที่ได้รับการออกแบบไว้สําหรับงานหนักต่อเนื่อง
แบบ Maintenance Free Anti-Friction Bearing หล่อลื่นโดย
จาระบี และมีอุปกรณ์ตรวจสอบและส่งสัญญาณเตือนเมื่อเกิด
รั่ว (Leaking Sensors) 
5. มอเตอรไฟฟ้าประกอบเป็นชุดเดียวกับปัมนํ้ามีระบบป้องกันมอเตอร์
ไหม้
6. มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 20 แรงม้า, 380 โวลต์, 6 Poles, 50
 เฮิร์ต, IP68, Insulation Class F ที่รอบหมุนไม่เกิน 980 รอบ/นาที
7. ตู้ควบคุมการทํางานของเครื่องสูบนํ้าเป็นตู้แบบชนิดกัน
นํ้า (Star delta) พร้อมเดินสายไฟระหว่างมิเตอร์ไฟฟ้าและตู้ควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้าให้เรียบร้อย ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมติด
ตั้งอุปกรณ์ให้ใช้งานได้
8. ท่อทางส่งเป็นท่อสแตนเลสพร้อมเชื่อมหน้าจาน 2 ด้าน หน้าจานเป็น
ไปตามมาตรฐานผู้ผลิต ขนาด10 นิ้ว ดังนี้
   - ท่อขนาด 10 นิ้ว พร้อมเชื่อมหน้าจาน 2 ด้าน ยาวท่อนละ 1
 เมตร จํานวน 2 ท่อ
   - ท่อขนาด 10 นิ้ว พร้อมเชื่อมหน้าจาน 2 ด้าน ยาวท่อนละ 3
 เมตร จํานวน 2 ท่อ
   - ข้องอ 90 องศา พร้อมเชื่อมหน้าจาน 2 ด้าน ขนาด 10 นิ้ว จํานวน 2
 ท่อ
   - ปะเก็นยาง สกรู-น็อต ตามจํานวนหน้าจานที่เสนอ
- โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94 ลําดับที่ 33
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ท่อส่งนํ้าพร้อมอุปกรณ์ของสถานีสูบนํ้าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อส่งนํ้าพร้อมอุปกรณ์ของสถานีสูบนํ้า
ไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ท่อสแตนเลส ขนาด 12 นิ้ว ยาว 3 เมตร พร้อมเชื่อมหน้าจาน 2
 ด้าน จํานวน 6 ท่อน 
2. ข้องอ 90 องศา ท่อสแตนเลส ขนาด 12 นิ้ว พร้อมเชื่อมหน้าจาน 2
 ด้าน จํานวน 4 ตัว
3. ท่อสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว ยาว 1.5 เมตร พร้อมเชื่อมหน้าจาน 2
 ด้าน จํานวน 4 ท่อน
4. ข้องอ 90 องศา ท่อสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว พร้อมเชื่อมหน้าจาน 2
 ด้าน จํานวน 4 ตัว
- โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94 ลําดับที่ 34

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
หัวฉีดนํ้าดับเพลิง ชนิดด้ามปืน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดนํ้าดับเพลิง ชนิดด้ามปืน จํานวน 1
 อันๆ ละ 20,000.-บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. อัตราการฉีดนํ้าได้ 4 ระดับ 30-60-95-125 GPM ฉีดไกล 49
 เมตร 100 Psi (7 bar)
2. ตัวหัวฉีดทําจากอลูมิเนียมอัลลอยย์
3. ใบพัดซี่เหล็กระบบ JET ช่วยในการทําม่านนํ้าให้ดียิ่งขึ้น และมียางกัน
กระแทกด้ามจับให้กระชับมือลดแรงสะเทือน 
- โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 93 ลําดับที่ 26

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,449,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,509,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,509,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,291,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาล และ
อัตราว่าง จํานวน 3  อัตรา  ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ 
ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 
และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มต่างๆ
ให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ตามหนังสือสํานักงาน 
กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา 
เดือนละ 3,500.- บาท/คน  ตามความในมาตรา 15 ประกอบ
มาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 หนังสือสํานักงาน กจ. กท. 
ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548  และ
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563
    
เพื่อจ่ายเงินประจําตําแหน่งอํานวยการท้องถิ่นระดับต้น 
เดือนละ 1,500.- บาท/คน ตามความในมาตรา 15 ประกอบ
มาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือน และวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 หนังสือสํานักงาน กจ. กท. 
ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 และ
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 112,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา  
พร้อมทั้งเงินเพิ่มเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจประจําปี 
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา อัตราว่าง จํานวน 
1 อัตรา ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563

งบดําเนินงาน รวม 940,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ต้องมาปฏิบัติราชการ
เป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  
และลูกจ้างประจํา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยแยกเป็น
- ค่ารับวารสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าสมัครสมาชิกนิตยสาร 
และหนังสือทางวิชาการ และวารสารอื่นที่จําเป็น ฯลฯ เป็นต้น
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา 
ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน 
กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาลที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง 
ที่ได้รับคําสั่งให้ไปราชการหรือตามโครงการศึกษาดูงาน  และ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  เป็นต้น

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ 
ที่ใช้แล้วสิ้นเปลือง หมดสภาพ วัสดุคงทน เพื่อใช้ในงาน
กองการศึกษา เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก เทปพีวีซีแบบใส 
ตลับชาด เก้าอี้พลาสติก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ เป็นต้น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์  
พู่กันและสี  ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียงและภาพ (ภาพยนตร์, 
วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสี-ขาวดําที่ได้จากการล้าง  อัด  
ขยาย ฯลฯ  เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา เช่น เทปบันทึกข้อมูล 
กระดาษต่อเนื่อง ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์  แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ์  เมาส์  
เครื่องอ่านบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น

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

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในราชการ เช่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลา ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  อาคารเพื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ลานกีฬา สระว่ายนํ้า และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา 
ฯลฯ เป็นต้น

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาที่ใช้ในราชการ เช่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลา ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  อาคารเพื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ลานกีฬา สระว่ายนํ้า และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา 
ฯลฯ เป็นต้น

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ซึ่งใช้ในการติดต่อราชการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลา โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบางปลา ทั้งทางใกล้และทางไกล ฯลฯ เป็นต้น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 15,421,380 บาท
งบบุคลากร รวม 5,091,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,091,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,391,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนผู้อํานวยการสถานศึกษา อัตราว่าง 
จํานวน 1 อัตรา และพนักงานครูเทศบาล จํานวน 6 อัตรา 
ได้แก่ ครูโรงเรียนอนุบาลฯ จํานวน 4 อัตรา และครูผู้ดูแลเด็ก-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีของพนักงาน และอัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 - 2563
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 260,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยาฐานะ สําหรับชํานาญการพิเศษ 
(ผู้อํานวยการฯ) เดือนละ 5,600.- บาท/คน ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับชํานาญการพิเศษ 
(ผู้อํานาวยการฯ) เดือนละ 5,600.- บาท/คน  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับชํานาญการ
เดือนละ 3,500.- บาท/คน  จํานวน 3 อัตรา ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 - 2563

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 275,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา  จํานวน 1 อัตรา 
พร้อมทั้งเงินเพิ่มค่าจ้างประจําปีของลูกจ้างประจํา ตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 - 2563

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,071,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  
จํานวน 11 อัตรา ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เทศบาลตําบลบางปลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจําปีของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
                                            เป็นเงิน 1,963,200.-  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการศึกษา
ภาคบังคับ จํานวน 3 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งภารโรง  
จํานวน 1 อัตรา ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา          
                                             เป็นเงิน 108,000.-  บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 93,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 4 อัตรา 
                                             เป็นเงิน 81,540.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการศึกษา
ภาคบังคับ จํานวน 3 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป 
ตําแหน่ง  ภารโรง  จํานวน 1 อัตรา
                                              เป็นเงิน 12,000.- บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563

งบดําเนินงาน รวม 6,684,240 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ที่ต้องมาปฏิบัติราชการ
เป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบฯกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  
และลูกจ้างประจํา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 4,004,040 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น  ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
ค่าติดตั้งประปา  ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
ของกองการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ เป็นต้น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการที่จอดรถ ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงาน และลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงานในกองการศึกษา  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลา และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบางปลา ที่ได้รับคําสั่งให้ไปราชการ หรือตาม
โครงการศึกษาอบรมดูงานและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และสัมมนา  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
ค่าของที่ระลึกกรรมการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้
ในโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74 ลําดับที่ 3

โครงการแข่งขันกีฬาสีสําหรับโรงเรียนอนุบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาสี
สําหรับโรงเรียนอนุบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเหรียญรางวัล  
ค่าถ้วยรางวัล ของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก
กรรมการ และเงิน หรือของรางวัลสําหรับผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน  
ค่าวัสดุ หรือค่าจ้างทําของที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของงานนั้นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 82 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา โรงเรียนอนุบาลฯ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา โรงเรียนอนุบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เช่น ค่าจ้างเหมาดําเนินการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนอนุบาลฯ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 75 ลําดับที่ 4

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
ค่าจ้างเหมาบริการ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้
ในโครงการ  ฯลฯ เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 81 ลําดับที่ 1
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 3,114,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โดยเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74 ลําดับที่ 1

      1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน                        
                                              จํานวน 1,717,000.-  บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียน-
อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 ตามรายการ ดังนี้.
      - เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา-
เด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลา  เพื่อจ่ายเป็นค่าสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลา 
ที่เทศบาลตําบลบางปลาจัดตั้งเอง จํานวน 245 วัน ในอัตราคนละ 
20 บาท จํานวน  50 คน จํานวนนักเรียนเป็นไปตามแผนการรับ
นักเรียนประจําปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ สค 52305.1/14 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
และตามจํานวนนักเรียนในระหว่างภาคการศึกษาตามที่ได้รับการ
จัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติม 
                                                จํานวน  245,000.-  บาท
      - เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา  เพื่อจ่ายเป็นค่าสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา ที่เทศบาล
ตําบลบางปลาจัดตั้งเอง จํานวน 200 วัน ในอัตราคนละ 20 บาท  
จํานวน 368 คน จํานวนนักเรียนเป็นไปตามแผนการรับนักเรียน
ประจําปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา
ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาลฯ ที่ สค 52305.2/170 ลงวันที่  
28 มิถุนายน 2562
                                                 จํานวน 1,472,000.-  บาท

       2) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น                            จํานวน  230,600.-  บาท 
เพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตามรายการ ดังนี้.
      - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา      
                                                       จํานวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา
      - ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน     จํานวน  9,600.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา
      - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน         
                                                      จํานวน 100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบางปลา
      - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน             
                                                      จํานวน  50,000.-  บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บางปลา
      - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
                                                       จํานวน  21,000.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา
      - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัด           
                                                       จํานวน  30,000.-  บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู  และบุคลากรของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา

      3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
                                                   จํานวน  1,041,440.-  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือ
เรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  และค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2561 และแผนการรับนัก
เรียนประจําปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บางปลา ตามหนังสือ ที่ สค 52305.2/170 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
  ตามรายการ ดังนี้.
       - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบางปลา คนละ 850.-บาท/ภาคเรียน รวม 2 ภาคเรียน จํานวน 
368 คน และตามที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติม       
                                                        จํานวน  625,600.- บาท
       - ค่าหนังสือเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา  
คนละ 200.-บาท/ปี  จํานวน 368 คน และตามที่ได้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณเพิ่มเติม                             จํานวน   73,600.- บาท
      - ค่าอุปกรณ์การเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา คน
ละ 100.-บาท/ภาคเรียน รวม 2 ภาคเรียน จํานวน 368 คน และ
ตามที่ได้รับการจัดสรรเงิน งบประมาณเพิ่มเติม    
                                                        จํานวน   73,600.- บาท
      - ค่าเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบาง
ปลา คนละ 300.-บาท/ปี จํานวน 368 คนและตามที่ได้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณเพิ่มเติม                           จํานวน  110,400.- บาท
      - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บางปลา คนละ 215.-บาท/ภาคเรียน รวม 2 ภาคเรียน จํานวน 
368 คน และตามที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติม   
                                                        จํานวน  158,240.- บาท

       4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลา  
                                                        จํานวน 85,000.-  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลา คนละ 1,700.-บาท/ปี จํานวน  50  คน 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2561  และแผนการรับนักเรียนประจําปี
การศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตามหนังสือศูนย์พัฒนา-
เด็กเล็ก ที่ สค 52305.1/14  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
  
      5) เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู สังกัด
สถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา และศูนย์พัฒนา-
เด็กเล็กฯ                                            จํานวน  40,000.-  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
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ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

โครงการสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา จํานวน 220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสอนภาษา
ต่างประเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา เช่น 
ค่าจ้างเหมาจัดหาครูสอนภาษาต่างประเทศ ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าหนังสือ คู่มือ ตําราหลักสูตร  โปรแกรม หรือสื่อการเรียนการสสอน  
ฯลฯ  เป็นต้น ตามอํานาจหน้าที่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74 ลําดับที่ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ  เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฯลฯ เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 2,624,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ 
ที่ใช้แล้วสิ้นเปลือง หมดสภาพ  วัสดุคงทน เพื่อใช้ใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก เทปพีวีซีแบบใส ตลับชาด 
เก้าอี้พลาสติก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง และสิ่งพิมพ์-
ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ต่างๆ 
ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ 
เช่น หลอดไฟ สายไฟฟ้า ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ไมโครโฟน 
ปลักไฟฟ้า ที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดสภาพ วัสดุคงทน ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
ที่ใช้ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา  และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ เช่น แก้วนํ้า จานรอง 
ไม้กวาด ผงซักฟอก นํ้ายาล้างห้องนํ้า กระดาษชําระ 
สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน เครื่องฆ่าเชื้อและดับกลิ่นสําหรับห้องนํ้า 
เครื่องฉีดสเปรย์อัตโนมัติ เครื่องจ่ายสบู่เหลว นํ้าจืดซื้อจากเอกชน
ที่นอน กระติกนํ้าร้อนและอื่นๆ ผ้าปูโต๊ะฯลฯ เป็นต้น 

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,424,200 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนในการจัดซื้ออาหารเสริมนม โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยจัดซื้อจัดจ้างให้แก่
สถานศึกษาตามภารกิจถ่ายโอนงบประมาณ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 รายการ ดังนี้.
       - เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดซื้อนมให้แก่โรงเรียน
วัดบางปลา สังกัด สพฐ.จัดสรรให้เด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 
จํานวน 260 วัน จํานวน 847 คน คนละ 7.37 บาท/คน 
จํานวนนักเรียนเป็นไปตามแผนการรับนักเรียน ประจําปีการศึกษา 
2563 ของโรงเรียนวัดบางปลา ตามหนังสือ ที่ ศธ 04152067/153 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562       
                                            จํานวน  1,623,100.-  บาท
       - เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนในการจัดซื้อนมให้แก่ศูนย์พัฒนา-
เด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลา (จัดตั้งเอง) โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก 
จํานวน 260 วัน จํานวน 50 คน คนละ 7.37 บาท จํานวนนักเรียน
เป็นไปตามแผนการรับนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2563 ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตามหนังสือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ สค 52305.1/14 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562      
                                             จํานวน     95,900.-  บาท
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนในการจัดซื้อนมให้แก่โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา (ซึ่งจัดตั้งเอง)  จํานวน 260 วัน 
จํานวน 368 คน คนละ 7.37 บาท จํานวนนักเรียนเป็นไปตาม
แผนการรับนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบางปลา ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บางปลา ที่ สค 52305.2/170 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562     
                                             จํานวน   705,200.-  บาท

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนา-
เด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา เช่น 
ไม้ต่างๆ สี ตะปู เลื่อย ชะแลง ค้อน จอบ ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง 
อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา เหล็กเส้น ทราย 
สังกะสี ปูนขาว ยางมะตอย ท่อต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น 

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบางปลา เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช 
ใบมีด เชือก ผ้าใบ หรือผ้าพลาสติก วัสดุเพาะชํา จอบหมุน 
คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว กระถางต้นไม้ และวัสดุอื่นๆ 
ฯลฯ  เป็นต้น 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เพื่อใช้ในงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลา เช่น 
เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ 
เครื่องอ่านบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น
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งบลงทุน รวม 258,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 258,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชั้นวางรองเท้าเด็ก 30 ช่อง จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้าเด็ก 30 ช่อง จํานวน 10 ชั้น 
ชั้นละ 8,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ชั้นไม้วางรองเท้า ขนาดกว้าง 28 เซนติเมตร ยาว 148 เซนติเมตร 
สูง 88 เซนติเมตร จํานวน 6 ชั้นๆละ 5 ช่อง  สลับสีแต่ละชั้น
- โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
หน้า 100 ลําดับที่ 72

พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 51,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว  จํานวน 34 เครื่อง 
เครื่องละ 1,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ใบพัดพลาสติก 3 ใบ ขนาด 16 นิ้ว 
2. ปรับระดับแรงลมด้วยสายดึง 3 ระดับ 
3. ปรับส่ายซ้าย-ขวา ได้  และสายดึงบังคับส่ายได้ตามต้องการ
4. ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย มอก. จากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้า 99 ลําดับที่ 68

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องเล่น DVD รองรับ DVD,VCD,MP3,CD, CD-R จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD รองรับ DVD,VCD,MP3,
CD, CD-R  จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 3,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
1. รองรับ DVD , VCD , MP3,  CD , CD-R จํานวน 1 เครื่อง  
2. มีช่อง USB
- โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 2/2562 หน้า 17 ลําดับที่ 1

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ LED ขนาด 48 นิ้ว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 48 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องละ 20,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 
1920 x 1080 พิกเซล 
2. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นตํ่า 48 นิ้ว
3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและ
เสียง
5. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
6. มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
- โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้า 99 ลําดับที่ 66
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)

จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 
17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
2. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
8. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 100 ลําดับที่ 74
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เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED 
สี จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner 
ภายในเครื่องเดียวกัน
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)
4. มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
5. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9. สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
10. สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
13. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
14. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
15. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 100 ลําดับที่ 75

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 3
 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 
ครั้งที่ 1/2562 หน้า 17 ลําดับที่ 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,388,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,388,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 3,388,000 บาท

เพื่อเป็นค่าสนับสนุนในการจัดซื้ออาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนวัดบางปลา จํานวน 847 คนๆละ 20 บาท 
จํานวน 200 วัน 
- เป็นไปตามแผนการรับนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2563 ของ
โรงเรียนวัดบางปลา ตามหนังสือ ที่ ศธ 04152067/153 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนวัดบางปลา
ที่ ศธ 04152067/158 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 
ครั้งที่ 2/2562 หน้า 14 ลําดับที่ 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,127,800 บาท

งบบุคลากร รวม 2,494,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,494,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,655,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน  
3 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานเทศบาล และอัตราว่าง จํานวน 2 อัตรา ตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และ
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และ
เงินที่ปรับเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล อัตราว่าง 
จํานวน 1 อัตรา ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ 
ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 
15 ธันวาคม 2558 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563      
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุข 
เดือนละ 3,500 บาท/คน จํานวน 1 อัตรา ตามความใน
มาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. 
ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563     
 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งอํานวยการท้องถิ่นระดับต้น  
เดือนละ 1,500 บาท/คน อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา ตามความ
ในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. 
ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563      

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 198,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา 
พร้อมทั้งเงินเพิ่มค่าจ้างประจําปีของลูกจ้างประจํา 
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 552,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขฯ จํานวน 1 อัตรา 
พร้อมทั้งเงินเพิ่มเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจประจําปี
และอัตราว่าง จํานวน 2 อัตรา ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขฯ จํานวน 1 อัตรา  
และอัตราว่าง จํานวน 2 อัตรา ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563      
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งบดําเนินงาน รวม 633,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ต้องมาปฏิบัติราชการ
เป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  
และลูกจ้างประจํา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 321,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่อง
สําหรับรถยนต์ที่ใช้ในงานของเทศบาลฯ  ฯลฯ  เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
 ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง  
ที่ได้รับคําสั่งให้ไปราชการ หรือตามโครงการศึกษาอบรมดูงาน และ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าใช้จ่ายเพื่อชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน
กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาลที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างและ ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
และครุภัณฑ์อื่นๆ ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น
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ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ 
ที่ใช้แล้วสิ้นเปลือง หมดสภาพ วัสดุคงทน เพื่อใช้ในงาน
กองสาธารณสุขฯ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอหมึก 
เทปพีวีซีแบบใส ตลับชาด เก้าอี้พลาสติก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
ตรายาง พระบรมฉายยาลักษณ์ ฯลฯ เป็นต้น 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ 
สําหรับรถยนต์ของเทศบาล เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ 
ไขควงแบบต่างๆ คีมล็อก กุญแจเลื่อน กุญแจแหวน  ล็อกเกียร์ 
ล็อกพวงมาลัย ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ 
เช่น นํ้ามันดีเซลนํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ ที่ใช้กับ
ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลของเทศบาล

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์  เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์  
พู่กันและสี  ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง หรือภาพ (ภาพยนตร์, 
วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสี - ขาวดํา ที่ได้จาการล้าง อัด 
ขยาย ฯลฯ  เป็นต้น 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขฯ เช่น เทปบันทึกข้อมูล 
กระดาษต่อเนื่อง ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  
แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ์  เมาส์  เครื่องอ่านบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ 
ฯลฯ เป็นต้น

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,069,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,069,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าป่วยการ สําหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เช่น ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป และสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จํานวน 2 คน
ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท เป็นเงิน 144,000 บาท 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 3811 
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 595,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
และค่าจ้างเหมาอื่นๆ เป็นต้น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  
และอาสาสมัคร ที่ได้รับคําสั่งให้ไปราชการหรือตามโครงการศึกษา
อบรมดูงาน และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

โครงการคลองสวย นํ้าใส“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ คืนนํ้าใส ให้คูคลอง” จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคลองสวย นํ้าใส 
“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ คืนนํ้าใส ให้คูคลอง” เช่น ค่าจัดงาน ส่งเสริม 
ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้า  ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ
หรือค่าจ้างทําของที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของงานนั้นๆ 
ค่าฝึกอบรม ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 69 ลําดับที่ 1

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าฝึกอบรม  
ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญ  เงินรางวัล  ค่าสมนาคุณ-
วิทยากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 
5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 
ครั้งที่ 1/2562 หน้า 13 ลําดับที่ 2

โครงการชุมชนปลอดขยะ (ลด และคัดแยกขยะจากต้นทางแหล่งกําเนิด) จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ
(ลด และคัดแยกขยะจากต้นทางแหล่งกําเนิด) เช่น ค่าฝึกอบรม  
ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าสมนาคุณ
วิทยากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (3)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 72 ลําดับที่ 1

โครงการปลูกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกจิตสํานึก
ด้านการอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา เช่น ค่าฝึกอบรม  
ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญ  เงินรางวัล ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 70 ลําดับที่ 5
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โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ เช่น ค่าฝึกอบรม  ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าของขวัญ  เงินรางวัล  ค่าสมนาคุณวิทยากร  รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (7) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 52 ลําดับที่ 2

โครงการรณรงค์ ควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ควบคุม
และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี เช่น ค่าฝึกอบรม  ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญ  
เงินรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า 
ค่าวัสดุการแพทย์ ค่าใบรับรองการฉีดวัคซีนเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ 
ค่าสํารวจและขึ้นทะเบียนตัว รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 
ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 
ครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 1

โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ประหยัด
พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น ค่าฝึกอบรม  ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าของขวัญ  เงินรางวัล  ค่าสมนาคุณวิทยากร  รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จําเป็น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 69 ลําดับที่ 3

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be  Number One) ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

จํานวน 63,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (To Be Number  One) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เช่น ค่าฝึกอบรม  ค่าพิธีเปิด-
ปิดการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญ  เงินรางวัล  
ค่าสมนาคุณวิทยากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 
ครั้งที่ 2/2562 หน้า 13 ลําดับที่ 1
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โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ค่าฝึกอบรม  ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าของขวัญ  เงินรางวัล  ค่าสมนาคุณวิทยากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จําเป็น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 69 ลําดับที่ 2

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จํานวน 32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม เช่น ค่าฝึกอบรม  
ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญ  เงินรางวัล ค่าสมนาคุณ
วิทยากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 57 ลําดับที่ 10

โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมผู้ประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ค่าฝึกอบรม  ค่าพิธีเปิด-ปิด
การอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าของขวัญ  เงินรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (17) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 56 ลําดับที่ 8

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยุง  และครุภัณฑ์อื่นๆ 
ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอื่น ฯลฯ เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ที่ใช้ในกองสาธารณสุขฯ เช่น ไม้กวาด ถัง ผงซักฟอก 
แปรง เข่ง และอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น 
ไม้ต่างๆ สี ตะปู เลื่อย ชะแลง ค้อน จอบ ปูนซีเมนต์ 
กระเบื้อง อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา
 เหล็กเส้น ทราย สังกะสี ปูนขาว โถส้วมอ่างล้างมือ ท่อต่างๆ 
ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ 
สําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของเทศบาล เช่น ยางนอก 
ยางใน แบตเตอรี่ ไขควงแบบต่างๆ คีมล็อก กุญแจเลื่อน กุญแจแหวน 
ล็อกพวงมาลัย ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ เป็นต้น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ 
เช่น นํ้ามันดีเซลนํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ ที่ใช้กับ
ยานพาหนะ เครื่องตัดหญ้าตกแต่งต้นไม้ เครื่องพ่นยุง และ
เครื่องจักรกลของเทศบาล

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สําหรับใช้ในการกําจัด
พาหะนําโรคติดต่อมาสู่คน เช่น สารเคมีพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย 
ยากําจัดหนู ค่าเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์นํ้ายาฆ่าเชื้อโรค 
ทรายอะเบท นํ้ายาคลอรีน(ล้างตลาด) นํ้ายา EM ชุดตรวจสาร-
ปนเปื้อนในอาหาร ค่าจัดซื้อวัคซีน พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ 
เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ 
พันธุ์พืช ปุ้ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํ้า นํ้าเชื้อพันธุ์สัตว์  
วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด 
เชือกผ้าใบหรือพลาสติก กระถางต้นไม้ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,326,500 บาท

งบบุคลากร รวม 2,044,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,044,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,543,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 
3 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานเทศบาล และอัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา ตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และ
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561-2563

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเพื่อจ่ายเป็น
เงินที่ปรับเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561-2563
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 152,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง
เดือนละ 5,600.- บาท/คน จํานวน 1 อัตรา ตามความใน
มาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 
4 พฤษภาคม 2559 หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 และ
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561-2563

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการท้องถิ่นระดับต้น 
เดือนละ 1,500.- บาท/คน  อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา ตามความใน
มาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 
4 พฤษภาคม 2559 หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 และ
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561-2563

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการกองช่าง 
เดือนละ 5,600.- บาท/คน  จํานวน 1 อัตรา ตามความใน
มาตรา15 ประกอบมาตรา 23 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 
4 พฤษภาคม 2559 หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 และ
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561-2563

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง จํานวน 2 อัตรา พร้อมทั้ง
เงินเพิ่มเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจประจําปี ตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561-2563

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 2,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงานในกองช่าง จํานวน 1 อัตรา  ตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561-2563
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งบดําเนินงาน รวม 282,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 131,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง และ
คณะกรรมการ หรือบุคคล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบ
จัดทําร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอของกองช่าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
- เป็นไปพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ต้องมาปฏิบัติราชการ
เป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  
และลูกจ้างประจํา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 131,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้.-
- ค่ารับวารสาร  สําหรับจ่ายเป็นค่าสมัครสมาชิกวารสาร
และหนังสือทางวิชาการ ค่าจ้างเหมาบริการจัดส่งหนังสือพิมพ์
วารสารอื่นที่จําเป็น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมา
จัดทําวารสารของเทศบาล ฯลฯ เป็นต้น
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมต่างๆ ฯลฯ  เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหาย หรือสินไหมทดแทน
กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ฯลฯ เป็นต้น
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
 ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง 
ที่ได้รับคําสั่งให้ไปราชการหรือตามโครงการศึกษาอบรมดูงาน และ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ 
ค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ  
เช่น ค่าซ่อมแซมประตูระบายนํ้า เครื่องสูบนํ้า ถนน 
ท่อระบายนํ้า บ่อพัก ค.ส.ล. สะพาน เขื่อน ศาลาที่พักผู้โดยสาร 
อาคารสํานักงาน ห้องนํ้า และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ ภายในเขตเทศบาล

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ 
ที่ใช้แล้วสิ้นเปลือง หมดสภาพ วัสดุคงทน เพื่อใช้ในงาน
กองช่าง เช่น กระดาษ  ปากกา ดินสอ หมึก เทปพีวีซีแบบใส  
ตลับชาด  เก้าอี้พลาสติก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง  
พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ  เป็นต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ 
เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไฟฉายสปอร์ตไลท์ 
ไมโครโฟน ปลักไฟฟ้า ที่ใช้แล้ว สิ้นเปลืองหมดสภาพ 
วัสดุคงทน ฯลฯ เป็นต้น

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,624,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,088,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,088,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 636,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 
2 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานเทศบาล ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 
และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561-2563
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งอํานวยการท้องถิ่นระดับต้น 
เดือนละ 1,500.- บาท/คน จํานวน 1 อัตรา ตามความใน
มาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 หนังสือสํานักงาน 
กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548
และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561-2563

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 434,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2 อัตรา 
พร้อมทั้งเงินเพิ่มค่าจ้างประจําปีของลูกจ้างประจํา
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561-2563

งบดําเนินงาน รวม 1,419,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  
และลูกจ้างประจํา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 970,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 520,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้ .-
- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ และอื่นๆ 
เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในเขตเทศบาล  
ค่าติดตั้งไฟฟ้า และซ่อมแซม ค่าธรรมเนียมชี้แนวเขตที่ดิน  
ค่าติดตั้งซ่อมแซมเสียงตามสาย ค่าสํารวจออกแบบงานวิศวกรรม
โครงสร้างงานระบบ และอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น
- ค่าจ้างเหมาขุดลอก คู คลอง ภายในเขตเทศบาลตําบลบางปลา
- ค่าจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายนํ้า ภายในเขตเทศบาลตําบลบางปลา
- ค่าปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุง
และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล   
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ที่ได้รับคําสั่งให้ไปราชการ หรือตามโครงการศึกษาอบรมดูงาน 
และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ
ค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ  
เช่น ค่าซ่อมแซมประตูระบายนํ้า เครื่องสูบนํ้า ถนน ท่อระบายนํ้า
บ่อพัก ค.ส.ล. สะพาน เขื่อน ศาลาที่พักผู้โดยสาร อาคารสํานักงาน  
ห้องนํ้า และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ  ภายในเขตเทศบาล

ค่าวัสดุ รวม 384,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ 
ที่ใช้แล้วสิ้นเปลือง หมดสภาพ วัสดุคงทน เพื่อใช้ในงาน
กองช่าง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก เทปพีวีซีแบบใส 
ตลับชาด เก้าอี้พลาสติก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง  
พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ  เป็นต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ 
เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้าไฟฉายสปอร์ตไลท์
ไมโครโฟน  ปลักไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ใน
การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ถนน ผิวทาง 
ไหล่ทาง เช่น ไม้ต่างๆ สี ตะปู เลื่อยชะแลง ค้อน จอบ คราด 
ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา
เหล็กเส้น ทราย สังกะสี ปูนขาว ยางมะตอยโถส้วม อ่างล้างมือ 
ท่อต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ 
สําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของเทศบาล เช่น ยางนอก 
ยางในแบตเตอรี่ ไขควงแบบต่างๆ คีมล็อก กุญแจเลื่อน 
กุญแจแหวน ล็อกเกียร์ ล็อกพวงมาลัย ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ 
เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ ที่ใช้กับ
ยานพาหนะ เครื่องกําเนิดไฟฟ้า และเครื่องจักรกลของเทศบาล
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์
พู่กันและสีฟิล์ม แถบบันทึกเสียง หรือภาพ (ภาพยนตร์,
วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสี-ขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด 
ขยาย ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล เครื่องกระจายสัญญาณ  
แผ่นแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ 
เมาส์ เครื่องอ่านบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุสํารวจ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํารวจ เช่น 
ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชักยาว 3 เมตร  เทปวัดระยะ
บันไดอลูมิเนียม และอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า บริเวณบ่อพักท่อระบายนํ้า
ใต้สะพานข้ามแม่นํ้าท่าจีน ฯลฯ และค่ากระแสไฟฟ้า
กล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลฯ และค่ากระแสไฟฟ้า
ลานกีฬาริมถนนทางเข้าเทศบาล ฯลฯ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 3,117,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,117,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน และตามซอยของเทศบาลตําบลบางปลา 
(กองช่าง)

จํานวน 1,037,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าแสว่างถนน และตามซอยของเทศบาล  
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ กําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 
ครั้งที่ 2/2562 หน้า 10 ลําดับที่ 1

โครงการติดตั้งเสียงตามสายชุมชนเทศบาลตําบลบางปลา (สํานักปลัด
เทศบาล)

จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสียงตามสายชุมชนเทศบาลตําบลบางปลา
จํานวน 4 ชุมชน ประกอบด้วยชุมชนบ้านจัดสรร, ชุมชนบ้านเลียบ,
ชุมชนบ้านใต้วัด และชุมชนเศรษฐกิจ (รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลฯ กําหนด)   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 43 ลําดับที่ 5

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน บริเวณชุมชนบ้านใหม่ (กองช่าง) จํานวน 1,380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง จํานวน 30 จุด 
พร้อมม้านั่งสนาม (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ กําหนด) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 43 ลําดับที่ 3
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งานสวนสาธารณะ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ
ค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ค่าซ่อมแซมประตูระบายนํ้า เครื่องสูบนํ้า 
ถนน ท่อระบายนํ้า บ่อพัก ค.ส.ล. สะพาน เขื่อน ศาลาที่พักผู้โดยสาร 
อาคารสํานักงาน ห้องนํ้า และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ ภายในเขตเทศบาลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ใน
การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ถนน ผิวทาง 
ไหล่ทาง เช่น  ไม้ต่างๆ  สี  ตะปู  เลื่อย ชะแลง ค้อน จอบ 
คราด ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ท่อนํ้าและ
อุปกรณ์ประปา เหล็กเส้น ทราย สังกะสี ปูนขาว ยางมะตอย
โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ
เช่น พันธุ์พืชปุ๋ย อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ใบมีด เชือก 
ผ้าใบ หรือผ้าพลาสติก วัสดุเพาะชํา จอบหมุน คราดซี่พรวนดิน-
ระหว่างแถว กระถางต้นไม้ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 7,033,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,451,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,451,500 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 491,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 2 อัตรา 
พร้อมทั้งเงินเพิ่มค่าจ้างประจําปีของลูกจ้างประจํา ตามหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 864,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป อัตราว่าง 8 อัตรา
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกําจัดขยะมูลฝอยฯ เทศบาลตําบลบางปลา
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป
อัตราว่าง จํานวน 8 อัตรา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกําจัดขยะมูลฝอยฯ
เทศบาลตําบลบางปลา ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563
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งบดําเนินงาน รวม 5,581,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  
และลูกจ้างประจํา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 4,991,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 4,066,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ค่าจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด และดูแลต้นไม้ 
ตัดหญ้า ดูแลทําความสะอาดอาคารสถานที่ ฯลฯ เป็นต้น 
สําหรับการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบางปลา จํานวน 18 อัตรา
                                         เป็นเงิน 1,836,900.- บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
ในการจัดงานต่างๆ ของเทศบาค่าจ้างเหมาดําเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปาในเขตเทศบาลฯ ค่าจ้างเหมา
บริการเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย
ที่ใช้ในงานของเทศบาลฯ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น  
                                          เป็นเงิน   30,000.- บาท
- ค่าจ้างเหมากําจัดทําลายขยะมูลฝอยที่เทศบาลดําเนินการ
จัดเก็บรวบรวม และขนย้ายให้กับผู้รับจ้าง เป็นผู้ดําเนินการกําจัด
และทําลาย                          เป็นเงิน  2,200,000.- บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง  
ที่ได้รับคําสั่งให้ไปราชการหรือตามโครงการศึกษาอบรมดูงาน และ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 920,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยุง และครุภัณฑ์อื่นๆ ตลอดจน
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ที่ใช้ในกองสาธารณสุขฯ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะ 
แปรง เข่ง นํ้าจืดซื้อจากเอกชน และอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562  11:22:02 หน้า : 59/73



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ 
สําหรับรถยนต์ของเทศบาล เช่น ยางนอก  ยางใน  แบตเตอรี่ 
ไขควงแบบต่างๆ คีมล็อก กุญแจเลื่อน กุญแจแหวน ล็อกเกียร์ 
ล็อกพวงมาลัย ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ 
เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันเครื่อง  นํ้ามันไฮโดรลิค 
ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะ และเครื่องจักรกลของเทศบาล

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
สําหรับพนักงานเทศบาลเก็บขนขยะมูลฝอย เช่น 
เสื้อกางเกง รองเท้า ถุงมือ ผ้ายางกันเปื้อน หมวก ฯลฯ เป็นต้น 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในราชการ เช่น 
บ่อบําบัดนํ้าเสียในเขตเทศบาล ฯลฯ  เป็นต้น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 265,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน หรือประสบภัยด้านต่าง 
ๆ  เช่น ด้านสาธารณภัย  ด้านคุณภาพชีวิต  ด้านสาธารณสุข

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือนร้อน หรือประสบภัยด้านต่าง ๆ 
เช่น ด้านสาธารณภัย ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 49 ลําดับที่ 5

โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบ้านท้องถิ่นไทย 
เทิดไท้องค์ราชัน เช่น  ค่าก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 2206 
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 48 ลําดับที่ 1
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โครงการบําบัดรักษา ฟื้นฟู และฝึกอาชีพให้กับผู้เสพยาเสพติด จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบําบัดรักษา 
ฟื้นฟู  และฝึกอาชีพให้กับผู้เสพยาเสพติด เช่น ค่าตอบแทน-
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 58 ลําดับที่ 2

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 58 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าจัดทําเอกสารรูปเล่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 
2553 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 60 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนา
ฝีมือให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 46 ลําดับที่ 1
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โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 3526 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 48 ลําดับที่ 2

โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว เช่น ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทาง
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (8)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 73 ลําดับที่ 1

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 48 ลําดับที่ 3

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 49 ลําดับที่ 4

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 2,000,000 บาท

งบบุคลากร รวม 710,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 710,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 209,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาล 
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และ
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563      
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 500,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ที่ปฏิบัติงานในงานกีฬาและนันทนาการ จํานวน 
2 อัตรา พร้อมทั้งเงินเพิ่มเงินเดือนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจประจําปี ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2561 – 2563      

งบดําเนินงาน รวม 1,215,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ต้องมาปฏิบัติราชการ
เป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจํา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 790,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมา
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในเขตเทศบาล ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์  
โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ของงานกีฬาและนันทนาการ 
ฯลฯ  เป็นต้น

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562  11:22:02 หน้า : 63/73



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ไปราชการ หรือ
ตามโครงการศึกษาอบรมดูงาน และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเงินรางวัลทีม
ที่ชนะการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน ค่าวัสดุ หรือ
ค่าจ้างทําของที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของงานนั้นๆ ตลอดจน
ค่ารื้อถอน ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องเสียง 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83 ลําดับที่ 1

โครงการศูนย์นันทนาการเพื่อประชาชนเทศบาลตําบลบางปลา จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์นันทนาการ
เพื่อประชาชนเทศบาลตําบลบางปลา เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การประชุม การฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุกีฬา ค่าของขวัญ ค่าสมนาคุณ-
วิทยากร  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83 ลําดับที่ 3

โครงการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การฝึกอบรม พิธีเปิด-ปิด 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าของขวัญ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
ในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83 ลําดับที่ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน 
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์กีฬา และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้
ในงานกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่น 
อาคารสระว่ายนํ้า และครุภัณฑ์อื่นๆ ในสระว่ายนํ้า ฯลฯ เป็นต้น
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ค่าวัสดุ รวม 385,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ 
ของสระว่ายนํ้า เทศบาลตําบลบางปลา และงานกีฬาและ
นันทนาการที่ใช้แล้วสิ้นเปลือง หมดสภาพ วัสดุคงทน เช่น 
กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก เทปพีวีซีแบบใส ธงชาติ 
ตลับชาด  เก้าอี้พลาสติก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
พระบรมฉายาลักษณ์ และสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์  
เช่น ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ 
เช่น หลอดไฟ สายไฟฟ้า ไฟฉายสปอร์ตไลท์ โคมไฟ 
ไมโครโฟน ปลักไฟฟ้า ที่ใช้แล้วสิ้นเปลือง หมดสภาพ
วัสดุคงทน ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ต่างๆ เช่น คลอรีน กรดเกลือ 
ผงกรอง นํ้ายาต่างๆ ชุดแผ่นผ้ากรอง  เครื่องกรองนํ้า 
ฯลฯ ซึ่งจําเป็นต้องใช้ในงานสระว่ายนํ้า และงานกีฬา
และนันทนาการ

วัสดุกีฬา จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น 
ห่วงยางหัดว่ายนํ้า แผ่นหัดว่ายนํ้าชนิดโฟมยาง 
ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน  ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ 
ฯลฯ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 74,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,500 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา

โต๊ะเทเบิ้ลเทนนิส ขนาด 20 มิลลิเมตร จํานวน 14,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเทเบิ้ลเทนนิส ขนาด 20 มิลลิลิตร 
จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 7,250 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. โครงข้างโต๊ะเป็นเหล็กกล่อง ขนาด 1.5 นิ้ว x 0.75 นิ้ว 
2. โครงสร้างขาโต๊ะเป็นเหล็ก ขนาด 1.5 นิ้ว x 1.5 นิ้ว 
3. โต๊ะสามารถพับเก็บได้พร้อมล้อกลม ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 8 ตัว
- โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 101 
ลําดับที่ 82

รั้วกั้นสระว่ายนํ้าสแตนเลส ยาว 16 เมตร จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารั้วกั้นสระว่ายนํ้าสแตนเลส จํานวน 1 ชุด ชุดละ 
60,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 
- โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 102 
ลําดับที่ 87 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 923,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 923,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 923,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีต่างๆ  โดยแยกเป็น
รายการดังต่อไปนี้.-
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
 
                                                เป็นเงิน 150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน หรือจัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
สถานที่ ค่าดอกไม้ ธูปเทียน พานพุ่ม ค่าวัสดุหรือค่าจ้างทําของที่เป็น
องค์ประกอบสําคัญของงานนั้นๆ  ตลอดจนค่ารื้อถอน ค่าเช่าเวทีและ
เต็นท์ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องเสียง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 77 ลําดับที่ 3

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี                            เป็นเงิน  25,000.-  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน หรือจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ธูปเทียน พานพุ่ม ค่าวัสดุ หรือ
ค่าจ้างทําของที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของงานนั้นๆ ตลอดจน
ค่ารื้อถอนค่าเช่าเวทีและเต็นท์ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องเสียง 
ค่าเช่าสถานที่จัดงานค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
ในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 77 ลําดับที่ 4

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
                                               เป็นเงิน  23,000.-  บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง และ
วันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ 
ธูปเทียน พานพุ่ม ค่าวัสดุหรือค่าจ้างทําของที่เป็นองค์ประกอบสําคัญ
ของงานนั้นๆ ตลอดจนค่ารื้อถอนค่าเช่าเวทีและเต็นท์ ค่าเช่าอุปกรณ์-
ไฟฟ้าและเครื่องเสียง ค่าเช่าสถานที่จัดงานค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 77 ลําดับที่ 5

โครงการงานวันปิยมหาราช            เป็นเงิน  2,000.-  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและจัดกิจกรรมงาน
วันปิยมหาราช เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ 
ธูปเทียน  พานพุ่ม ค่าวัสดุ หรือค่าจ้างทําของที่เป็นองค์ประกอบสําคัญ
ของงานนั้นๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
ในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 77 ลําดับที่ 6

โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา    เป็นเงิน  10,000.-  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และจัดกิจกรรมงานประเพณี
วันเข้าพรรษา เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่  ค่าดอกไม้ 
ธูปเทียน ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการความรู้ หรือค่าจ้างทําของ
ที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของงานนั้นๆ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 78 ลําดับที่ 7

โครงการงานวันวิสาขบูชา        เป็นเงิน  10,000.-  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และจัดกิจกรรมงานวันวิสาขบูชา 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่  ค่าดอกไม้ ธูปเทียน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการความรู้ หรือค่าจ้างทําของ
ที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของงานนั้นๆ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 78 ลําดับที่ 8
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการงานประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานประเพณี
รดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ 
ค่าดอกไม้ ธูปเทียนในพิธีเปิด-ปิด ค่ามหรสพ  เงินรางวัล 
ค่าตอบแทนกรรมการ และเงินหรือของรางวัลสําหรับผู้ชนะ-
การประกวดหรือแข่งขัน ค่าวัสดุ หรือค่าจ้างทําของที่เป็น
องค์ประกอบสําคัญของงานนั้นๆ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
เครื่องเสียง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน  ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขันต่างๆ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 
ครั้งที่ 1/2562 หน้า 15 ลําดับที่ 1

โครงการงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จํานวน 23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานประเพณี
วันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน หรือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ค่ารื้อถอน ค่าเช่าเต็นท์ 
ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าเช่าสถานที่จัดงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 78 ลําดับที่ 9

โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานประเพณี
วันลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ 
ธูปเทียนในพิธีเปิด-ปิด ค่ามหรสพ เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ 
และเงินหรือของรางวัลสําหรับผู้ชนะการประกวด หรือแข่งขัน 
ค่าวัสดุ หรือค่าจ้างทําของที่ที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของงานนั้นๆ 
ตลอดจนค่ารื้อถอน ค่าเช่าเวทีและเต็นท์ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า
และเครื่องเสียง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขันต่างๆ ค่าใช้จ่ายระหว่างการจัดงาน ค่ากระแสไฟฟ้า 
ค่านํ้าประปา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 78 ลําดับที่ 10
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โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
และจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ธูปเทียนในพิธีเปิด-ปิด 
ค่ามหรสพ เงินรางวัล ค่าของที่ระลึกกรรมการ และเงิน หรือ
ของรางวัลสําหรับผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าวัสดุ หรือ
ค่าจ้างทําของที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของงานนั้นๆ ตลอดจน
ค่ารื้อถอน ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องเสียง 
ค่าเช่าสถานที่จัดงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 
ครั้งที่ 1/2562 หน้า 15 ลําดับที่ 2

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 6,801,000 บาท

งบลงทุน รวม 6,801,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,801,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างห้องเก็บของ, รั้ว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บางปลา พร้อมปรับภูมิทัศน์ (กองการศึกษา)

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมสร้างห้องเก็บของ ขนาด 3.00x7.50 ม. 
จํานวน 1 ห้อง  ปรับปรุงซ่อมสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บางปลา ความยาวไม่น้อยกว่า 180.00 ม. ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง
ห้องสมุด  และติดตั้งอ่างแปรงฟันสําหรับเด็กสําเร็จรูป (ชนิดสแตนเลส) 
ยาวไม่น้อยกว่า 14.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ (รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลฯ กําหนด)    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 86 ลําดับที่ 2

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (กองการ
ศึกษา)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ 
ปรับราคาได้ (ค่า K ) ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายนํ้า คสล.บริเวณถนนเทศบาลซอย 
7, 9 (กองช่าง)

จํานวน 1,985,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 139.00 เมตร และขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ กําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 38 ลําดับที่ 2

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างประตูระบายนํ้า คสล. คลองบ้านเลียบ พร้อมติด
ตั้งระบบระบายนํ้าแบบ Flab Gate ชุมชนบ้านใต้วัด (กองช่าง)

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเข็มพืดเหล็ก (SHEET PILE) ขนาด .40x8.00 ม.
นํ้าหนัก 60 กก/ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 17.30 ม. พร้อมเทพื้น คสล.
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 18 ตร.เมตร บานประตูระบายนํ้าติดตั้ง Flab Gate 
ขนาด 10”  จํานวน 2 บาน  (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ
กําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 40 ลําดับที่ 6
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสาย สค.ถ 8-0001 (ถนนเทศบาล
ซอย 4) ชุมชนบ้านสวนรังสี (กองช่าง)

จํานวน 1,736,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน ขนาดกว้าง 1.40 ม. 
ความยาวรวม 400.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 784.00 ตร.เมตร 
โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซล จํานวน 16 ต้น พร้อมปลูก
ต้นเหลืองปรีดียาธรไม่น้อยกว่า 72 ต้น  และต้นทองอุไร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 
ครั้งที่ 2/2562 หน้า 9 ลําดับที่ 1

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (กองช่าง) จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K ) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (กองการศึกษา)

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานสําหรับเอกชน นิติบุคคล 
บุคคลภายนอก หรือผู้ที่ร้องขอให้รับรองแบบ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานสําหรับเอกชน นิติบุคคล 
บุคคลภายนอก หรือผู้ที่ร้องขอให้รับรองแบบ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในราชการ เช่น
ตลาดสดเทศบาลตําบลบางปลา ฯลฯ เป็นต้น

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาที่ใช้ในราชการ เช่น 
ตลาดสดเทศบาลตําบลบางปลา ฯลฯ เป็นต้น

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,488,400 บาท

งบกลาง รวม 16,488,400 บาท
งบกลาง รวม 16,488,400 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 2,950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชําระหนี้เงินต้น ค่าก่อสร้างอาคารตลาดสด
เทศบาลตําบลบางปลา พร้อมสาธารณูปโภค  และอาคาร
อเนกประสงค์ของเทศบาลตําบลบางปลา 
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ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชําระดอกเบี้ย ค่าก่อสร้างอาคารตลาดสด
เทศบาลตําบลบางปลา พร้อมสาธารณูปโภค และอาคาร
อเนกประสงค์ของเทศบาลตําบลบางปลา

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป ที่เทศบาลต้องจ่ายให้แก่กองทุนประกันสังคม  
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้แก่สํานักงานประกันสังคม 
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี  คํานวณจากค่าจ้าง
ตั้งแต่วันที่มีหน้าที่เงินสมทบประจําปี 2563  เพื่อให้ความคุ้มครอง
แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจาก
การทํางานให้แก่นายจ้าง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น จํานวน 22,000 บาท
- รายการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  เป็นเงิน 10,000.- บาท 
เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน สนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร และสถานที่ สนับสนุนการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นบริการสาธารณะ ภายใต้อํานาจหน้าที่
ของเทศบาล รวมทั้ง ส่งเสริมให้ประชาชนมีการสร้างความรู้  
ความเข้าใจหลักการและวิธีการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ทั้งการประชุมชี้แจง การศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน และกระบวนการอื่นๆ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
  
- รายการเงินช่วยค่าทําศพ                         เป็นเงิน 12,000.-  บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทําศพลูกจ้างตายในขณะปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง
รับราชการของกอง/ ฝ่าย ต่าง ๆ  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,408,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรายจ่ายตามโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  แยกเป็น.-
- ช่วงอายุ 60 – 69 ปี คนละ 600  บาท/เดือน
- ช่วงอายุ 70 - 79 ปี คนละ 700  บาท/เดือน
- ช่วงอายุ 80 - 89 ปี คนละ 800  บาท/เดือน
- ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไปคนละ 1,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 47 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรายจ่ายตามโครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ คนละ 800 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 47 ลําดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรายจ่ายตามโครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
คนละ 500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 47 ลําดับที่ 1

สํารองจ่าย จํานวน 150,000 บาท
เพื่อสํารองในกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็น ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ หรือมีความจําเป็นต้องจ่าย หรือตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้แล้ว แต่ไม่พอจ่ายตามความเหมาะสม ให้เป็นอํานาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และให้ตั้งจ่ายให้เพียงพอ
ต่อสาธารณภัยในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 115,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   
โดยพิจารณาจากงบประมาณรายรับจริงประจําปีที่ผ่านมา  
ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท 
โดยจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของรายรับดังกล่าว แต่ทั้งนี้
ไม่เกิน 750,000 บาท ตามข้อบังคับ ส.ท.ท. พ.ศ.2543 ข้อ 16 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555  

เงินสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานระบบบําบัดนํ้าเสียรวมขนาดเล็ก 
เทศบาลตําบลบางปลา

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานระบบบําบัด
นํ้าเสียรวมขนาดเล็ก เทศบาลตําบลบางปลา  ตามบันทึกข้อตกลง
หลักเกณฑ์ และวิธีการสมทบค่าใช้จ่ายสําหรับการบริหารงาน
ระบบบําบัดนํ้าเสียขนาดเล็กเทศบาลตําบลบางปลา เลขที่  6/2560  
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 โดยมติที่ประชุมสภาเห็นชอบ 
ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 
พ.ศ.2560  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 5 
การควบคุมงบประมาณ ข้อ 38 วรรคแรก

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัยสุขภาพแห่งชาติฯ 
พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้ง-
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน 
พ.ศ.2561
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รายการค่าใช้จ่ายสําหรับทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อย
โอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา 
และผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ เด็กกําพร้า เด็กยากจน และคนพิการ
ในท้องถิ่น ต้องเป็นการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ซึ่งรัฐจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย) หรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่า
ระดับปริญญาตรี ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียม
การศึกษา หรือค่าบํารุง หรือค่าหน่วยกิต ตามหนังสือกระทรวง-
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550
                                                    เป็นเงิน  5,000.- บาท     

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ศึกษา
ในหลักสูตรไม่เกินการศึกษาขั้นพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถให้ความช่วยเหลือ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน 
และค่าหนังสือเรียนได้ตามความจําเป็น ตามหนังสือกระทรวง-
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30
 เมษายน 2550                                                                 
                                                    เป็นเงิน  5,000.- บาท   

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 1,206,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โดยคํานวณตั้งจ่ายเงินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2515  
ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ 
ประจําปีงบประมาณทั่วไป (ไม่รวมรายจ่ายได้จากพันธบัตร เงินกู้  
เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่มิใช่ตําแหน่งครู (ชคบ.) ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 
26 กรกฎาคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา
ที่พ้นจากราชการ และมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญปกติ หรือ
บําเหน็จรายเดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อื่น

22,000

ค่าชําระดอกเบีย 1,100,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

115,000

เงินสมทบเป็นค่าใช้
จ่ายในการบริหารงาน
ระบบบําบัดนําเสียรวม
ขนาดเล็ก เทศบาล
ตําบลบางปลา

400,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

200,000

รายการค่าใช้จ่าย
สําหรับทุนการศึกษา
แก่เด็กนักเรียน นัก
ศึกษา และผู้ด้อย
โอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 2,950,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 400,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 8,408,400

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

1,206,000

สํารองจ่าย 150,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อื่น

22,000

ค่าชําระดอกเบีย 1,100,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

115,000

เงินสมทบเป็นค่าใช้
จ่ายในการบริหารงาน
ระบบบําบัดนําเสียรวม
ขนาดเล็ก เทศบาล
ตําบลบางปลา

400,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

200,000

รายการค่าใช้จ่าย
สําหรับทุนการศึกษา
แก่เด็กนักเรียน นัก
ศึกษา และผู้ด้อย
โอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 2,950,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 400,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 8,408,400

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

1,206,000

สํารองจ่าย 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง
เบียยังชีพคนพิการ 1,440,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 20,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 500,600 1,194,000 552,000 2,184,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 15,900 24,000 21,300

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 98,700 5,000 117,540

เงินเดือนพนักงาน 209,400 2,179,800 1,655,600 3,682,000

เงินวิทยฐานะ 260,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 926,000 198,200 275,000

เงินประจําตําแหน่ง 170,400 60,000 60,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 85,000 5,000 115,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 144,000

ค่าเช่าบ้าน 500 41,000 42,000 11,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 30,000 20,000 5,000 40,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 50,000 4,636,900 40,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง
เบียยังชีพคนพิการ 1,440,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 20,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,555,200 1,555,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,400 207,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,800 725,800

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 810,000 1,178,700 6,419,300

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000 48,000 133,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 75,000 10,200 306,440

เงินเดือนพนักงาน 651,000 7,251,600 15,629,400

เงินวิทยฐานะ 260,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 868,000 2,267,200

เงินประจําตําแหน่ง 18,000 568,800 877,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 130,000 355,000

ค่าเบียประชุม 5,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

78,000 830,820 1,102,820

ค่าเช่าบ้าน 147,000 241,500

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 50,000 155,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 20,000 398,000 5,204,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 220,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือสินไหมทดแทน 1,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000 55,000 200,000 250,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง
ค่าใช้จ่ายเพื่อชดใช้ค่า
เสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน

1,000

ค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียม
ความพร้อมของท้อง
ถิ่นที่จะรองรับการถ่าย
โอนภารกิจฯ
โครงการ Big 
Cleaning Day

โครงการเข้าค่ายภาษา
อังกฤษโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บางปลา

20,000

โครงการแข่งขันกีฬาสี
สําหรับโรงเรียน
อนุบาลฯและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

โครงการคลองสวย นํา
ใส“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ 
คืนนําใส ให้คูคลอง”

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000 230,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล 10,000 10,000

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือสินไหมทดแทน 6,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

60,000 450,000 1,035,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 180,000 180,000

ค่าใช้จ่ายเพื่อชดใช้ค่า
เสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน

10,000 11,000

ค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียม
ความพร้อมของท้อง
ถิ่นที่จะรองรับการถ่าย
โอนภารกิจฯ

10,000 10,000

โครงการ Big 
Cleaning Day 5,000 5,000

โครงการเข้าค่ายภาษา
อังกฤษโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บางปลา

20,000

โครงการแข่งขันกีฬาสี
สําหรับโรงเรียน
อนุบาลฯและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

โครงการคลองสวย นํา
ใส“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ 
คืนนําใส ให้คูคลอง”

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริน
ธรฯ สยามบรมราช
กุมารี

25,000

โครงการงานประเพณี
รดนําดําหัวผู้สูงอายุ 150,000

โครงการงานประเพณี
วันขึนปีใหม่ 23,000

โครงการงานประเพณี
วันลอยกระทง 500,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาชุมชน 250,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือนร้อน หรือ
ประสบภัยด้านต่าง ๆ  
เช่น ด้านสาธารณภัย  
ด้านคุณภาพชีวิต  ด้าน
สาธารณสุข

50,000

โครงการชุมชนปลอด
ขยะ (ลด และคัดแยก
ขยะจากต้นทางแหล่ง
กําเนิด)

100,000

โครงการตามนโยบาย
ของรัฐบาล งานรัฐพิธี
ต่างๆ และงานเทิดทูน
สถาบัน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริน
ธรฯ สยามบรมราช
กุมารี

25,000

โครงการงานประเพณี
รดนําดําหัวผู้สูงอายุ 150,000

โครงการงานประเพณี
วันขึนปีใหม่ 23,000

โครงการงานประเพณี
วันลอยกระทง 500,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาชุมชน 250,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

50,000 50,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือนร้อน หรือ
ประสบภัยด้านต่าง ๆ  
เช่น ด้านสาธารณภัย  
ด้านคุณภาพชีวิต  ด้าน
สาธารณสุข

50,000

โครงการชุมชนปลอด
ขยะ (ลด และคัดแยก
ขยะจากต้นทางแหล่ง
กําเนิด)

100,000

โครงการตามนโยบาย
ของรัฐบาล งานรัฐพิธี
ต่างๆ และงานเทิดทูน
สถาบัน

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

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการติดตังเครื่อง
แม่ข่ายใหม่ การออก
แบบสถาปัตยกรรม 
และการบริหารจัดการ
การทํางานของสองแม่
ข่าย และการดูแลบํารุง
รักษาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่
โครงการบ้านท้องถิ่น
ไทย เทิดไท้องค์ราชัน 50,000

โครงการบําบัดรักษา 
ฟืนฟู และฝึกอาชีพให้
กับผู้เสพยาเสพติด

40,000

โครงการปลูกจิตสํานึก
ด้านการอนุรักษ์
พลังงานในสถานศึกษา

20,000

โครงการป้องกันโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และเอดส์

25,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

25,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ

โครงการฝึกอบรมจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนชุมชน

20,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพและพัฒนาฝีมือ
ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

โครงการพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อการ
ศึกษา โรงเรียน
อนุบาลฯ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการติดตังเครื่อง
แม่ข่ายใหม่ การออก
แบบสถาปัตยกรรม 
และการบริหารจัดการ
การทํางานของสองแม่
ข่าย และการดูแลบํารุง
รักษาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

385,000 385,000

โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ 30,000 30,000

โครงการบ้านท้องถิ่น
ไทย เทิดไท้องค์ราชัน 50,000

โครงการบําบัดรักษา 
ฟืนฟู และฝึกอาชีพให้
กับผู้เสพยาเสพติด

40,000

โครงการปลูกจิตสํานึก
ด้านการอนุรักษ์
พลังงานในสถานศึกษา

20,000

โครงการป้องกันโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และเอดส์

25,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

25,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนชุมชน

20,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพและพัฒนาฝีมือ
ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

โครงการพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อการ
ศึกษา โรงเรียน
อนุบาลฯ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการทํางาน
ของผู้บริหาร  สมาชิก
สภาฯ และบุคลากร

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

100,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้

โครงการรณรงค์ ควบ
คุม และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า  ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

40,000

โครงการรณรงค์
ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าในครัวเรือน

20,000

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
(To Be  Number 
One) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี

63,000

โครงการระบบ
สารสนเทศเพื่อการให้
บริการประชาชน 
(Bang-Pla Smart 
Public Service)

โครงการวันเทศบาล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการทํางาน
ของผู้บริหาร  สมาชิก
สภาฯ และบุคลากร

150,000 150,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

100,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้

10,000 10,000

โครงการรณรงค์ ควบ
คุม และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า  ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

40,000

โครงการรณรงค์
ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าในครัวเรือน

20,000

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
(To Be  Number 
One) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี

63,000

โครงการระบบ
สารสนเทศเพื่อการให้
บริการประชาชน 
(Bang-Pla Smart 
Public Service)

1,350,000 1,350,000

โครงการวันเทศบาล 30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการศูนย์
นันทนาการเพื่อ
ประชาชนเทศบาล
ตําบลบางปลา

20,000

โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ

20,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและผู้ด้อยโอกาส

20,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 10,000

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

3,114,040

โครงการสอนภาษา
ต่างประเทศโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บางปลา

220,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

32,000

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้ม
แข็ง

20,000

โครงการอบรมกีฬา
ภาคฤดูร้อน 150,000

โครงการอบรมผู้
ประกอบการกิจการที่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

20,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี 10,000

โครงการอบรมให้
ความรู้การอพยพหนี
ไฟในสถานศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการศูนย์
นันทนาการเพื่อ
ประชาชนเทศบาล
ตําบลบางปลา

20,000

โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ

20,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและผู้ด้อยโอกาส

20,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 10,000

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

3,114,040

โครงการสอนภาษา
ต่างประเทศโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บางปลา

220,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

32,000

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้ม
แข็ง

20,000

โครงการอบรมกีฬา
ภาคฤดูร้อน 150,000

โครงการอบรมผู้
ประกอบการกิจการที่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

20,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี 10,000

โครงการอบรมให้
ความรู้การอพยพหนี
ไฟในสถานศึกษา

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000 1,355,000 250,000 120,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 110,000 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 50,000 60,000

วัสดุสํารวจ 2,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 210,000 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 320,000 220,000

วัสดุกีฬา 35,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 30,000 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 270,000 120,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,424,200

วัสดุการเกษตร 10,000 30,000 20,000

วัสดุก่อสร้าง 65,000 20,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 10,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 20,000 50,000 70,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 150,000 300,000

ค่าไฟฟ้า 150,000 150,000 350,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชันวางรองเท้าเด็ก 30 
ช่อง 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 400,000 240,000 2,665,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 50,000 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 250,000 70,000 490,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 250,000 440,000

วัสดุสํารวจ 15,000 17,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 20,000 300,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 250,000 160,000 950,000

วัสดุกีฬา 35,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 60,000 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 70,000 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 390,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,424,200

วัสดุการเกษตร 20,000 80,000

วัสดุก่อสร้าง 115,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 10,000 32,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 180,000 360,000

วัสดุอื่น 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 140,000 140,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 280,000 730,000

ค่าไฟฟ้า 550,000 400,000 1,600,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 22,000 22,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 43,000 53,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชันวางรองเท้าเด็ก 30 
ช่อง 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

พัดลมติดผนัง ขนาด 
16 นิว 51,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

51,000

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย แบบที่ 2
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี

45,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 
1 (28 หน้า/นาที)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 
(18 หน้า/นาที)
เครื่องพิมพ์สมุด
ทะเบียนบ้าน 
(Passbook Printer)

เครื่องสํารองไฟฟ้า  
ขนาด 800  VA
เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 3 kVA

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562  11:18:44 หน้า : 17/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

พัดลมติดผนัง ขนาด 
16 นิว 51,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

30,000 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

204,000 204,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

51,000

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย แบบที่ 2 350,000 350,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี

45,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300 4,300

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

26,700 26,700

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 
(18 หน้า/นาที)

20,000 20,000

เครื่องพิมพ์สมุด
ทะเบียนบ้าน 
(Passbook Printer)

100,400 100,400

เครื่องสํารองไฟฟ้า  
ขนาด 800  VA 22,500 22,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 3 kVA 32,000 32,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 7,500

จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว
สแกนเนอร์ สําหรับ
งานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 2

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเล่น DVD รอง
รับ 
DVD,VCD,MP3,C
D, CD-R

3,500

ครุภัณฑ์กีฬา

โต๊ะเทเบิลเทนนิส 
ขนาด 20 มิลลิเมตร 14,500

รัวกันสระว่ายนําสแตน
เลส ยาว 16 เมตร 60,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบนํามอเตอร์
ไฟฟ้าแบบจุ่ม ขนาด 
20 แรงม้า พร้อมชุด
อุปกรณ์และติดตัง

ท่อส่งนําพร้อมอุปกรณ์
ของสถานีสูบนําไฟฟ้า

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โทรทัศน์ LED ขนาด 
48 นิว 20,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องวัดระยะด้วย
เลเซอร์

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 10,000 17,500

จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว 2,800 2,800

สแกนเนอร์ สําหรับ
งานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 2

58,000 58,000

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

1,400 1,400

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเล่น DVD รอง
รับ 
DVD,VCD,MP3,C
D, CD-R

3,500

ครุภัณฑ์กีฬา

โต๊ะเทเบิลเทนนิส 
ขนาด 20 มิลลิเมตร 14,500

รัวกันสระว่ายนําสแตน
เลส ยาว 16 เมตร 60,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบนํามอเตอร์
ไฟฟ้าแบบจุ่ม ขนาด 
20 แรงม้า พร้อมชุด
อุปกรณ์และติดตัง

450,000 450,000

ท่อส่งนําพร้อมอุปกรณ์
ของสถานีสูบนําไฟฟ้า 250,000 250,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โทรทัศน์ LED ขนาด 
48 นิว 20,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องวัดระยะด้วย
เลเซอร์ 23,000 23,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ หัวฉีดนําดับเพลิง ชนิด
ด้ามปืน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างห้องเก็บของ, รัว 
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบางปลา 
พร้อมปรับภูมิทัศน์ 
(กองการศึกษา)

1,500,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 
(กองการศึกษา)

20,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
พร้อมวางท่อระบายนํา 
คสล.บริเวณถนน
เทศบาลซอย 7, 9 
(กองช่าง)

1,985,000

โครงการติดตังไฟฟ้า
แสงสว่างถนน และ
ตามซอยของเทศบาล
ตําบลบางปลา (กอง
ช่าง)

1,037,000

โครงการติดตังเสียง
ตามสายชุมชนเทศบาล
ตําบลบางปลา (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

700,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างประตูระบายนํา 
คสล. คลองบ้านเลียบ 
พร้อมติดตังระบบ
ระบายนําแบบ Flab 
Gate ชุมชนบ้านใต้
วัด (กองช่าง)

1,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ หัวฉีดนําดับเพลิง ชนิด
ด้ามปืน 20,000 20,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างห้องเก็บของ, รัว 
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบางปลา 
พร้อมปรับภูมิทัศน์ 
(กองการศึกษา)

1,500,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 
(กองการศึกษา)

20,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
พร้อมวางท่อระบายนํา 
คสล.บริเวณถนน
เทศบาลซอย 7, 9 
(กองช่าง)

1,985,000

โครงการติดตังไฟฟ้า
แสงสว่างถนน และ
ตามซอยของเทศบาล
ตําบลบางปลา (กอง
ช่าง)

1,037,000

โครงการติดตังเสียง
ตามสายชุมชนเทศบาล
ตําบลบางปลา (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

700,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างประตูระบายนํา 
คสล. คลองบ้านเลียบ 
พร้อมติดตังระบบ
ระบายนําแบบ Flab 
Gate ชุมชนบ้านใต้
วัด (กองช่าง)

1,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เกาะกลางถนน
สาย สค.ถ 8-0001 
(ถนนเทศบาลซอย 4) 
ชุมชนบ้านสวนรังสี 
(กองช่าง)

1,736,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ริมเขื่อน บริเวณ
ชุมชนบ้านใหม่ (กอง
ช่าง)

1,380,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 
(กองช่าง)

100,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอก 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อ
สร้าง (กองการศึกษา)

60,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอก 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อ
สร้าง (กองช่าง)

400,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เกาะกลางถนน
สาย สค.ถ 8-0001 
(ถนนเทศบาลซอย 4) 
ชุมชนบ้านสวนรังสี 
(กองช่าง)

1,736,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ริมเขื่อน บริเวณ
ชุมชนบ้านใหม่ (กอง
ช่าง)

1,380,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 
(กองช่าง)

100,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอก 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อ
สร้าง (กองการศึกษา)

60,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอก 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อ
สร้าง (กองช่าง)

400,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 35,000 35,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ (โครงการเงิน
อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน)

3,388,000

รวม 16,488,400 300,000 6,801,000 2,923,000 265,000 15,004,700 4,196,800 17,870,480
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ (โครงการเงิน
อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน)

3,388,000

รวม 4,206,000 19,944,620 88,000,000
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