
 
 

                       
           
  

 
 
 
 

 
      ของ 

        เทศบาลตำบลบางปลา 
         อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

 
 

 
จัดทำโดย... 

สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายธุรการ) 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

 

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



เทศบาลตําบลบางปลา
เขต/อําเภอ เมืองสมุทรสาคร    จังหวัดสมุทรสาคร

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

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

พื้นที่ 5.62 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,811 คน
ชาย 3,303 คน

หญิง 3,508 คน

ขอมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลบางปลา
อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 24,659,656.00 บำท

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 80,256.00 บำท

หมวดรำยได้จำกทุน 3,610.00 บำท

หมวดภำษีจัดสรร 24,826,690.90 บำท

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 0.00 บำท

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 223,765.19 บำท

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 1,529,124.30 บำท

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 1,568,140.01 บำท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รำยรับจริง จ ำนวน 53,043,986.40 บำท ประกอบด้วย
หมวดภำษีอำกร 233,000.00 บำท

1.1.5 รำยกำรท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ ำนวน 2 โครงกำร รวม 2,802,772.64         

บำท
1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 11,590,000.00 บำท

1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 39,755,394.51 บำท

1.1.4 รำยกำรท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00     

บำท

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 130,511,855.52 บำท
1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 134,309,781.67 บำท

           บัดน้ีถึงเวลำท่ีคณะผู้บริหำรของเทศบำลต ำบลบำงปลำ จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีต่อสภำเทศบำลต ำบลบำงปลำอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกำสน้ี คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลบำงปลำจึงขอ 

ช้ีแจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนิน     

กำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปน้ี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 24 กรกฎำคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี           

 สถำนะกำรเงิน ดังน้ี

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปลา



(7) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท

(4) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 77,556.00 บำท

(5) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท

(6) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท

งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 2,468,000.00 บำท

งบรำยจ่ำยอ่ืน จ ำนวน 0.00 บำท

งบลงทุน จ ำนวน 124,400.00 บำท
งบด ำเนินงำน จ ำนวน 10,767,637.98 บำท

งบบุคลำกร จ ำนวน 19,575,118.57 บำท

(3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 39,848,707.33 บำท ประกอบด้วย
งบกลำง จ ำนวน 10,440,749.26 บำท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบางปลา
อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 16,397,033.06 15,235,000.00 12,285,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

1,917,239.88 1,765,000.00 1,765,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,431,400.63 1,300,000.00 1,700,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 513,354.19 470,000.00 470,000.00

หมวดรายได้จากทุน 2,470.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 20,261,497.76 18,770,000.00 16,220,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 38,986,719.37 41,530,000.00 37,080,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

38,986,719.37 41,530,000.00 37,080,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,340,781.00 27,700,000.00 27,700,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

25,340,781.00 27,700,000.00 27,700,000.00

รวม 84,588,998.13 88,000,000.00 81,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 26,879,594.69 16,488,400.00 16,076,400.00

งบบุคลากร 21,944,226.71 28,741,540.00 30,325,100.00

งบดําเนินงาน 15,169,781.23 27,471,460.00 23,722,600.00

งบลงทุน 2,773,860.00 11,855,600.00 7,384,900.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 35,000.00 35,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,197,839.24 3,408,000.00 3,456,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 69,985,301.87 88,000,000.00 81,000,000.00

รวม 69,985,301.87 88,000,000.00 81,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตําบลบางปลา

อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตําบลบางปลา

อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,350,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,484,400

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 18,709,920

แผนงานสาธารณสุข 3,995,000

แผนงานเคหะและชุมชน 11,794,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 245,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,038,600

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,105,000

แผนงานการพาณิชย์ 200,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 16,076,400

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 81,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 9,986,300 3,104,100 13,090,400
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,400 0 2,848,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,137,900 3,104,100 10,242,000

งบดําเนินงาน 3,385,380 840,000 4,225,380
    ค่าตอบแทน 178,380 225,000 403,380

    ค่าใช้สอย 1,877,000 280,000 2,157,000

    ค่าวัสดุ 380,000 335,000 715,000

    ค่าสาธารณูปโภค 950,000 0 950,000

งบรายจ่ายอื่น 35,000 0 35,000
    รายจ่ายอื่น 35,000 0 35,000

                              รวม 13,406,680 3,944,100 17,350,780

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบางปลา

อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร

หน้า : 1/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานเทศกิจ

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 0 1,741,600 1,741,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,741,600 1,741,600

งบดําเนินงาน 48,000 1,950,000 1,998,000
    ค่าตอบแทน 48,000 50,000 98,000

    ค่าใช้สอย 0 800,000 800,000

    ค่าวัสดุ 0 550,000 550,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 550,000 550,000

งบลงทุน 0 744,800 744,800
    ค่าครุภัณฑ์ 0 744,800 744,800

                              รวม 48,000 4,436,400 4,484,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบางปลา

อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,397,900 6,167,600 7,565,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,397,900 6,167,600 7,565,500

งบดําเนินงาน 905,000 6,587,820 7,492,820
    ค่าตอบแทน 80,000 26,000 106,000

    ค่าใช้สอย 105,000 3,938,720 4,043,720

    ค่าวัสดุ 65,000 2,623,100 2,688,100

    ค่าสาธารณูปโภค 655,000 0 655,000

งบลงทุน 0 195,600 195,600
    ค่าครุภัณฑ์ 0 195,600 195,600

งบเงินอุดหนุน 0 3,456,000 3,456,000
    เงินอุดหนุน 0 3,456,000 3,456,000

                              รวม 2,302,900 16,407,020 18,709,920

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบางปลา

อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 2,481,500 0 2,481,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,481,500 0 2,481,500

งบดําเนินงาน 633,000 782,000 1,415,000
    ค่าตอบแทน 52,000 144,000 196,000

    ค่าใช้สอย 361,000 338,000 699,000

    ค่าวัสดุ 220,000 300,000 520,000

งบลงทุน 39,000 59,500 98,500
    ค่าครุภัณฑ์ 39,000 59,500 98,500

                              รวม 3,153,500 841,500 3,995,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบางปลา

อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร

หน้า : 4/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,956,600 1,143,100 0 1,475,300 4,575,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,956,600 1,143,100 0 1,475,300 4,575,000

งบดําเนินงาน 277,000 1,369,000 15,000 4,331,900 5,992,900
    ค่าตอบแทน 131,000 35,000 0 30,000 196,000

    ค่าใช้สอย 131,000 970,000 5,000 3,671,900 4,777,900

    ค่าวัสดุ 15,000 334,000 10,000 480,000 839,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 30,000 0 150,000 180,000

งบลงทุน 12,600 1,214,400 0 0 1,227,000
    ค่าครุภัณฑ์ 12,600 174,400 0 0 187,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,040,000 0 0 1,040,000

                              รวม 2,246,200 3,726,500 15,000 5,807,200 11,794,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบางปลา

อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร

หน้า : 5/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 245,000 245,000
    ค่าใช้สอย 245,000 245,000

                              รวม 245,000 245,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบางปลา

อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร

หน้า : 6/8



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบบุคลากร 871,100 0 871,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 871,100 0 871,100

งบดําเนินงาน 1,235,500 918,000 2,153,500
    ค่าตอบแทน 30,500 0 30,500

    ค่าใช้สอย 870,000 918,000 1,788,000

    ค่าวัสดุ 335,000 0 335,000

งบลงทุน 14,000 0 14,000
    ค่าครุภัณฑ์ 14,000 0 14,000

                              รวม 2,120,600 918,000 3,038,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบางปลา

อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร

หน้า : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 5,105,000 5,105,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,105,000 5,105,000

                              รวม 5,105,000 5,105,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด รวม

งบดําเนินงาน 200,000 200,000
    ค่าสาธารณูปโภค 200,000 200,000

                              รวม 200,000 200,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 16,076,400 16,076,400
    งบกลาง 16,076,400 16,076,400

                              รวม 16,076,400 16,076,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบางปลา

อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,350,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,484,400

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 18,709,920

แผนงานสาธารณสุข 3,995,000

แผนงานเคหะและชุมชน 11,794,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 245,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,038,600

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,105,000

แผนงานการพาณิชย์ 200,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 16,076,400

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 81,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา สวนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลตําบลบางปลา และโดยอนุมัติของผู้วาราชการจังหวัด

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 81,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 81,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบางปลา
อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร



รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลบางปลาปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไป
ตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลบางปลามีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายชาตรี โพธิ์อบ)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลบางปลา

เห็นชอบ

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

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

ตําแหนง ผู้วาราชการจังหวัดสมุทรสาคร



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบางปลา
อําเภอ เมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 -20.00 % 12,000,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 14,294,489.00 14,549,941.74 16,184,949.21 32,000.00 0.00 % 32,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 23,832.65 21,348.40 22,289.85 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ภาษีป้าย 148,629.00 163,922.00 189,794.00 200,000.00 25.00 % 250,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 14,466,950.65 14,735,212.14 16,397,033.06 15,235,000.00 12,285,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,580.20 3,831.50 3,831.50 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 83,627.00 191,396.50 137,049.50 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,310,040.00 1,354,990.00 1,402,680.00 1,200,000.00 0.00 % 1,200,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 73,960.00 30,120.00 44,670.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู้รับจ้างให้บริการ 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเปนผู้รับจ้างให้บริการ 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 3,490.00 2,010.00 2,100.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 50.00 1,050.00 500.00 1,000.00 0.00 % 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

วันที่พิมพ์ : 20/8/2563  09:36:01 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ค่าปรับการผิดสัญญา 118,772.00 21,120.00 18,998.88 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 800.00 200.00 700.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 300.00 300.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

235,500.00 297,300.00 272,000.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

34,160.00 34,260.00 31,590.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,090.00 690.00 590.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 205.00 200.00 230.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 100.00 105.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,878,574.20 1,939,573.00 1,917,239.88 1,765,000.00 1,765,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 60,000.00 402,600.00 72,000.00 100,000.00 400.00 % 500,000.00
     ดอกเบี้ย 968,002.24 1,153,524.94 1,359,400.63 1,200,000.00 0.00 % 1,200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,028,002.24 1,556,124.94 1,431,400.63 1,300,000.00 1,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายแบบแปลน 21,000.00 17,000.00 15,500.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 654,669.25 424,161.87 497,854.19 450,000.00 0.00 % 450,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 675,669.25 441,161.87 513,354.19 470,000.00 470,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 30,560.00 600.00 2,470.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 30,560.00 600.00 2,470.00 0.00 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 811,325.07 435,449.13 457,321.97 800,000.00 0.00 % 800,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 14,908,350.06 15,272,332.13 15,519,935.59 16,000,000.00 2.81 % 16,450,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 6,819,374.98 8,050,309.97 7,267,627.68 7,500,000.00 0.00 % 7,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 568,551.10 773,800.34 515,885.14 760,000.00 0.00 % 760,000.00
     ภาษีสุรา 1,182,853.27 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,850,537.18 4,635,862.52 5,105,884.41 4,405,000.00 0.00 % 4,405,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 41,348.74 35,018.31 39,129.54 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 36,902.45 36,039.47 44,875.04 35,000.00 0.00 % 35,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

5,956,966.00 18,857,127.00 10,036,060.00 12,000,000.00 -40.83 % 7,100,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 33,176,208.85 48,095,938.87 38,986,719.37 41,530,000.00 37,080,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

23,303,045.00 23,793,141.00 25,340,781.00 27,700,000.00 0.00 % 27,700,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 23,303,045.00 23,793,141.00 25,340,781.00 27,700,000.00 27,700,000.00
รวมทุกหมวด 74,559,010.19 90,561,751.82 84,588,998.13 88,000,000.00 81,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบางปลา

อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 81,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 12,285,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 12,000,000 บาท

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ ตามพระราช
บัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 32,000 บาท

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จากภาษีที่ค้าง
ชําระ

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จากภาษีค้าง
ชําระ

ภาษีป้าย จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์ และตาม
จํานวนป้ายในปจจุบันและในอนาคตที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตาม
สภาวะเศรษฐกิจ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,765,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 1,200,000 บาท

ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์  และตาม
ที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์ 
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ตามกฏหมาย

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จากผู้กระทํา
ความผิดตามกฎหมาย

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จากผู้กระทํา
ความผิดตามกฎหมาย

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จากผู้รับจ้างที่
ส่งงานล่าช้า

ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์ 

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์ และตาม
ที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์ และตาม
ที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์
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ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์ และตาม
ที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์ และตาม
ที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,700,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์ 

ดอกเบี้ย จํานวน 1,200,000 บาท

ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์ และตาม
จํานวนเงินฝากที่คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 470,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์ 

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 450,000 บาท

ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์ 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 37,080,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 16,450,000 บาท

ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์  และตาม
จํานวนที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่ม

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

ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 760,000 บาท

ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,405,000 บาท

ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์  

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์  

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 7,100,000 บาท

ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 27,700,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา

จํานวน 27,700,000 บาท

ประมาณการไว้ตามรายได้จริงของปที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์  
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 180,000 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

207,360 207,360 207,360 207,400 0 % 207,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

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 2,869,358 3,458,320 4,127,940 4,951,600 2.49 % 5,075,000

เงินประจําตําแหนง 383,900 380,400 392,400 398,400 0 % 398,400

คาจ้างลูกจ้างประจํา 484,680 514,020 550,380 593,000 6.1 % 629,200

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบางปลา
อําเภอเมืองสมุทรสาคร    จังหวัดสมุทรสาคร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 668,720 868,240 945,885 1,003,700 2.43 % 1,028,100

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 10,160 20,000 15,255 10,200 -29.41 % 7,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,416,818 5,240,980 6,031,860 6,956,900 7,137,900
รวมงบบุคลากร 7,265,138 8,089,300 8,880,180 9,805,300 9,986,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

14,650 0 0 810,820 -93.42 % 53,380

คาเบี้ยประชุม 0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 19,720 19,840 0 20,000 -50 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 35,000 42,000 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 44,200 36,200 32,500 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 78,570 91,040 74,500 945,820 178,380
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 293,458.57 179,282 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 180,444 337,000 84.57 % 622,000

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของรางวัล หรือเงินรางวัล 0 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

84,596 163,835.41 72,452.8 300,000 0 % 300,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 180,000 11.11 % 200,000

คาใช้จายเพื่อชดใช้คาเสียหายหรือคาสิน
ไหมทดแทน

0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายเพื่อเตรียมความพร้อมของท้องถิ่น
ที่จะรองรับการถายโอนภารกิจฯ

0 0 0 10,000 0 % 10,000

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

โครงการตามนโยบายของรัฐบาล งานรัฐพิธี
ตางๆ และงานเทิดทูนสถาบัน

0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการติดตั้งเครื่องแมขายใหม การออก
แบบสถาปัตยกรรม และการบริหารจัดการ
การทํางานของสองแมขาย และการดูแล
บํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

0 0 0 385,000 -100 % 0

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําเทศบาลตําบลบางปลา

0 0 0 190,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานของผู้
บริหาร  สมาชิกสภาฯ และบุคลากร

0 99,000 0 150,000 0 % 150,000

วันที่พิมพ : 21/8/2563  12:10:06 หน้า : 3/54



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ
ประชาชน (Bang-Pla Smart Public 
Service)

0 0 0 1,350,000 -100 % 0

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

อบรมการบริหารตามหลักทศพิธราชธรรม 
และดํารงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

25,000 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 177,507.5 65,866.5 29,960 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 580,562.07 507,983.91 282,856.8 3,297,000 1,877,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 58,978 71,538.5 74,190 100,000 -20 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,920 19,395 13,240 50,000 -40 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 63,042.3 76,618.8 60,613 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 79,320 118,080 118,160 100,000 0 % 100,000

วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 231,260.3 285,632.3 266,203 430,000 380,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 348,793.4 353,291.53 363,552.12 434,000 -7.83 % 400,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 208,526.98 188,400.28 129,168.19 176,000 42.05 % 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบริการโทรศัพท 33,242.88 35,730.5 33,905.52 43,000 -6.98 % 40,000

คาบริการไปรษณีย 11,460 12,061 12,707 54,000 -25.93 % 40,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 129,427.2 129,427.2 129,427.2 209,000 5.26 % 220,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 731,450.46 718,910.51 668,760.03 916,000 950,000
รวมงบดําเนินงาน 1,621,842.83 1,603,566.72 1,292,319.83 5,588,820 3,385,380

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 16,900 0 0 % 0

คาเก้าอี้จัดเลิ้ยง 32,500 0 0 0 0 % 0

คาเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 17,655 0 0 0 0 % 0

คาตู้สาขาโทรศัพทอัตโนมัติพร้อมเครื่อง
โทรศัพทแบบตั้งโต๊ะ

56,710 0 0 0 0 % 0

คาตู้เหล็ก 2 บาน 22,000 0 0 0 0 % 0

คาตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 3 ฟุต 15,800 0 0 0 0 % 0

คาโต๊ะพับสแตนเลส ขนาด 75x180x75 
ซม.

148,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
12,000 บีทียู

0 0 24,580 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
18,000 บีทียู

0 0 20,890 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
24,000 บีทียู

0 0 137,400 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
36,000 บีทียู

0 0 220,430 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องบันทึกภาพวีดีโอเคลื่อนไหว 0 0 39,500 0 0 % 0

ขาตั้งกล้องถายวีดีโอ 0 0 6,200 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาระบบคอมพิวเตอร HARDWARE สําหรับ
การบริการด้านงานทะเบียนราษฎร   เพื่อ
รองรับระบบ Scanner และ Smart card 
reader   จํานวน 1 ชุด       

       

0 53,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 8,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 95,400 136,000 -100 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 31,800 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2 0 0 0 350,000 -100 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 
(27 หน้า/นาที)    

0 15,800 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี 
แบบ Network  

0 10,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 
(18หน้า/นาที)

3,210 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

0 0 0 4,300 -100 % 0

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

0 0 0 17,800 -100 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)

0 0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องพิมพสมุดทะเบียนบ้าน (Passbook 
Printer)

0 0 0 100,400 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800  VA          
                                   

0 22,500 14,940 22,500 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA 0 0 31,900 32,000 -100 % 0

จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 0 0 0 2,800 -100 % 0
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สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการ แบบที่ 2

0 0 0 58,000 -100 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 0 1,400 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 295,875 101,300 639,940 765,200 0
รวมงบลงทุน 295,875 101,300 639,940 765,200 0

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 20,000 20,000 0 0 0 % 0

รายจายอื่น 0 0 20,000 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

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น อําเภอเมืองสมุทรสาคร 

0 0 15,000 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร

0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 15,000 20,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 15,000 20,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 9,202,855.83 9,814,166.72 10,847,439.83 16,214,320 13,406,680
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,289,348 1,308,430 1,677,287.74 2,300,000 4.97 % 2,414,200

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

เงินประจําตําแหนง 152,400 152,400 164,400 170,400 0 % 170,400

คาจ้างลูกจ้างประจํา 225,480 238,560 253,080 275,000 4.91 % 288,500

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 127,541.43 155,500 163,895 175,000 4.57 % 183,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 11,476.61 3,920 265 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,806,246.04 1,865,390 2,258,927.74 2,968,400 3,104,100
รวมงบบุคลากร 1,806,246.04 1,865,390 2,258,927.74 2,968,400 3,104,100
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 29,980 29,620 28,520 30,000 0 % 30,000

คาเชาบ้าน 0 0 58,600 87,000 9.2 % 95,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 44,580 49,600 49,750 80,000 0 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 74,560 79,220 136,870 217,000 225,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 69,978 5,400 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 2,400 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

19,200 74,900 152,903.44 150,000 0 % 150,000

โครงการการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

0 0 9,600 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้

0 0 10,000 10,000 0 % 10,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 15,119.1 20,984 24,235.5 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 104,297.1 101,284 199,138.94 280,000 280,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 32,754 41,374 30,231 80,000 0 % 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 13,230 7,315 5,000 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 37,526.92 26,719.2 23,076.2 60,000 0 % 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 106,970 144,150 115,050 150,000 0 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 190,480.92 219,558.2 173,357.2 335,000 335,000
รวมงบดําเนินงาน 369,338.02 400,062.2 509,366.14 832,000 840,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํารวจ

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร 0 0 0 23,000 -100 % 0
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 

0 0 63,600 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 68,000 -100 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1
(27 หน้า/นาที)    

0 23,700 0 0 0 % 0

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

0 0 0 8,900 -100 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)

0 0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 23,700 63,600 119,900 0
รวมงบลงทุน 0 23,700 63,600 119,900 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,175,584.06 2,289,152.2 2,831,893.88 3,920,300 3,944,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,378,439.89 12,103,318.92 13,679,333.71 20,134,620 17,350,780
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

48,000 48,000 28,000 48,000 0 % 48,000

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

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

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 291,000 308,640 326,760 651,000 3.15 % 671,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 24,000 0 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 183,480 194,220 136,300 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 135,470 736,960 785,460 810,000 15.07 % 932,100

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 23,950 82,460 78,293.33 75,000 28 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 651,900 1,340,280 1,344,813.33 1,578,000 1,741,600
รวมงบบุคลากร 651,900 1,340,280 1,344,813.33 1,578,000 1,741,600
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 11,200 30,000 0 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,250 2,700 3,800 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 4,250 2,700 15,000 50,000 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 476,650 32,240 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 7,000 0 60,000 0 % 60,000

โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและโครงการคายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสําหรับผู้เสพยา

32,500 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ

0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมพนักงานดับเพลิงและการ
ฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟในสถานศึกษา

47,253.6 0 0 0 0 % 0
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โครงการอบรมให้ความรู้การอพยพหนีไฟ
ในสถานศึกษา

0 0 0 50,000 -60 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 376,150 294,230 389,010 400,000 62.5 % 650,000

รวมค่าใช้สอย 932,553.6 333,470 389,010 580,000 800,000
ค่าวัสดุ

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

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

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,835 9,370 8,560 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 128,441.5 58,800 0 250,000 -20 % 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 252,666.16 179,660.64 146,221 250,000 -20 % 200,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

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

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

รวมค่าวัสดุ 396,114.66 317,372.64 154,781 680,000 550,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 120,066.9 143,462.36 208,138.65 550,000 0 % 550,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 120,066.9 143,462.36 208,138.65 550,000 550,000
รวมงบดําเนินงาน 1,452,985.16 797,005 766,929.65 1,860,000 1,950,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดา

0 0 0 0 100 % 44,800

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟ้าแบบจุม ขนาด 
20 แรงม้า พร้อมชุดอุปกรณและติดตั้ง

0 0 0 450,000 0 % 450,000

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟ้า  
แบบ Submersible Pump พร้อมอุปกรณ
ประกอบ บริเวณสถานีสูบน้ําชุมชนบ้านใต้
วัด จํานวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งมิเตอรวัด
กระแสไฟ

497,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟ้า 
แบบ Submersible Pump 
พร้อมอุปกรณ  บริเวณสถานีสูบน้ําใต้
สะพาน   

0 811,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟ้า 
แบบ Submersible Pump พร้อมอุปกรณ 
บริเวณสถานีสูบน้ําบ้านใหม

0 269,000 0 0 0 % 0

ทอสงน้ําพร้อมอุปกรณของสถานีสูบน้ํา
ไฟฟ้า

0 0 0 250,000 0 % 250,000
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ครุภัณฑกอสร้าง

คาเครื่องอัดอากาศ ขนาดมอเตอร 3 แรงม้า 
ไฟฟ้า 220 โวลต

51,360 0 0 0 0 % 0

คาถังอัดจารบี ใช้ลม แรงอัดสูง ขนาดถัง 19 
ลิตร

29,960 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

คาหัวฉีดน้ําดับเพลิง 0 16,850 0 0 0 % 0

หัวฉีดน้ําดับเพลิง ชนิดด้ามปน 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 578,320 1,096,850 0 720,000 744,800
รวมงบลงทุน 578,320 1,096,850 0 720,000 744,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค  ขยายเขต
ระบบจําหนายไฟฟ้า

0 0 65,839.24 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 65,839.24 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 65,839.24 0 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 2,683,205.16 3,234,135 2,177,582.22 4,158,000 4,436,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,731,205.16 3,282,135 2,205,582.22 4,206,000 4,484,400
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 80,570 1,291,000 -9.71 % 1,165,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 12,425 21,300 -39.91 % 12,800

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 138,270 11,570 0 112,800 22.34 % 138,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 21,150 1,715 0 24,000 -10.42 % 21,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 159,420 13,285 92,995 1,509,100 1,397,900
รวมงบบุคลากร 159,420 13,285 92,995 1,509,100 1,397,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 2,950 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 2,950 110,000 80,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,790.5 0 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

12,750 0 35,700 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,852 1,016.5 17,173.5 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 26,392.5 1,016.5 52,873.5 105,000 105,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,824 27,584 17,792 30,000 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 18,130 29,520 26,120 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 31,954 57,104 43,912 65,000 65,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 235,987.22 264,280.99 292,143.37 350,000 0 % 350,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 286,025.9 210,465.81 231,509.63 300,000 0 % 300,000

คาบริการโทรศัพท 0 2,945.71 2,574.42 10,000 -50 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1,831.84 0 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 523,844.96 477,692.51 526,227.42 660,000 655,000
รวมงบดําเนินงาน 582,191.46 535,813.01 625,962.92 940,000 905,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน* 
(จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิ้ว)

15,836 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)

7,811 0 0 0 0 % 0

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 34,989 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 34,989 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 776,600.46 549,098.01 718,957.92 2,449,100 2,302,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,538,781.29 1,611,600 1,548,850.64 2,391,000 40.74 % 3,365,200

เงินวิทยฐานะ 134,400 134,400 49,700 260,400 0 % 260,400

คาจ้างลูกจ้างประจํา 227,340 238,560 253,080 275,000 4.91 % 288,500

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,106,138.39 1,702,168.68 1,934,535 2,071,200 4.21 % 2,158,500
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 101,000 68,902.74 102,555 93,540 1.56 % 95,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,107,659.68 3,755,631.42 3,888,720.64 5,091,140 6,167,600
รวมงบบุคลากร 3,107,659.68 3,755,631.42 3,888,720.64 5,091,140 6,167,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 1,000 0 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 23,140 0 0 35,000 -85.71 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 23,140 0 0 56,000 26,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 5,376 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 30,000 233.33 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

49,200 81,880 47,255 200,000 -50 % 100,000

โครงการเข้าคายภาษาอังกฤษโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา

0 10,562 4,150 20,000 0 % 20,000
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โครงการแขงขันกีฬาสีสําหรับโรงเรียน
อนุบาลฯและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

19,929 19,950 19,316 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตเพื่อการ
ศึกษา โรงเรียนอนุบาลฯ และศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

0 0 21,285 100,000 0 % 100,000

โครงการรับสมัครเด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลฯและศุนยพัฒนาเด็กเล็ก

17,476 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

2,648,346 2,688,570 2,989,400 3,114,040 -1.13 % 3,078,720

โครงการสอนภาษาตางประเทศโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา

192,000 198,720 205,440 220,000 0 % 220,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 75,755 39,645 41,383.5 100,000 200 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 3,002,706 3,044,703 3,328,229.5 4,004,040 3,938,720
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,000 35,710 39,826 40,000 -25 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 59,358 59,762 70,000 0 % 70,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,948,342.8 1,985,570 2,141,230 2,424,200 1.81 % 2,468,100

วัสดุกอสร้าง 9,188 0 9,127.1 30,000 -66.67 % 10,000
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วัสดุการเกษตร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 5,540 29,750 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 2,063,070.8 2,110,388 2,249,945.1 2,624,200 2,623,100
รวมงบดําเนินงาน 5,088,916.8 5,155,091 5,578,174.6 6,684,240 6,587,820

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 35,310 0 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบแขวน (ระบบ Inverter) 
ขนาด 36,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 110,800

ชั้นวางรองเท้าเด็ก 30 ชอง 0 0 0 80,000 -100 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 0 100 % 38,500

ตู้เอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก 75,860 0 0 0 0 % 0

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

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

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

เครื่องเลน DVD รองรับ 
DVD,VCD,MP3,CD, CD-R 

0 0 0 3,500 -100 % 0
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 48 
นิ้ว

0 17,300 0 0 0 % 0

โทรทัศน LED ขนาด 48 นิ้ว 0 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

โต๊ะรับประทานอาหาร 0 0 52,500 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 0 0 0 51,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับสํานัก
งาน

15,836 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ 
LED สี

0 0 0 32,100 -100 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

0 0 0 12,900 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 7,500 -66.67 % 2,500

อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1

0 0 0 0 100 % 6,000

อุปกรณกระจายสัญญาณไร้สาย (Access 
Point) แบบที่ 1

0 0 0 0 100 % 37,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 127,006 20,290 52,500 258,000 195,600
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รวมงบลงทุน 127,006 20,290 52,500 258,000 195,600
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,854,000 2,904,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 3,117,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ (โครงการเงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)

0 0 0 3,388,000 2.01 % 3,456,000

รวมเงินอุดหนุน 2,854,000 2,904,000 3,117,000 3,388,000 3,456,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,854,000 2,904,000 3,117,000 3,388,000 3,456,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 11,177,582.48 11,835,012.42 12,636,395.24 15,421,380 16,407,020
รวมแผนงานการศึกษา 11,954,182.94 12,384,110.43 13,355,353.16 17,870,480 18,709,920

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 638,682.67 680,280 779,900 1,655,600 11.14 % 1,840,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 24,000 0 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 60,000 0 % 60,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 161,990 173,280 183,480 198,200 5.8 % 209,700

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจํา 430 0 0 0 0 % 0
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 141,660 150,720 159,895 542,000 -39.8 % 326,300

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 17,760 8,700 665 15,000 43.33 % 21,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,002,522.67 1,054,980 1,165,940 2,494,800 2,481,500
รวมงบบุคลากร 1,002,522.67 1,054,980 1,165,940 2,494,800 2,481,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 42,000 0 % 42,000

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

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

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

13,800 12,900 0 150,000 33.33 % 200,000

คาใช้จายเพื่อชดใช้คาเสียหายหรือคาสิน
ไหมทดแทน

0 0 0 1,000 0 % 1,000

โครงการคลองสวยน้ําใส 33,500 36,355 0 0 0 % 0

โครงการชุมชนปลอดขยะ 80,240 198,045 0 0 0 % 0
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โครงการป้องกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และเอดส

39,050 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคควบคุมและป้องกันปัญหา
ยาเสพติด

19,175 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 140,682.5 75,093 8,125 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 326,447.5 322,393 8,125 321,000 361,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,584 11,624 19,753 50,000 -40 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 24,824 2,540 4,460 50,000 -40 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 72,635.48 52,413.8 36,574.64 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 29,930 29,540 29,170 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 135,973.48 96,117.8 89,957.64 260,000 220,000
รวมงบดําเนินงาน 463,720.98 419,160.8 98,082.64 633,000 633,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 

0 0 31,800 0 0 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 34,000

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร 
หรือชนิด LED สี

0 0 16,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (33 
หน้า/นาที) 

0 0 14,900 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 12,450 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 76,050 0 39,000
รวมงบลงทุน 0 0 76,050 0 39,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,466,243.65 1,474,140.8 1,340,072.64 3,127,800 3,153,500
งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 21,624.93 30,852.95 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 21,624.93 30,852.95 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 21,624.93 30,852.95 0 0 0

รวมงานโรงพยาบาล 21,624.93 30,852.95 0 0 0
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 144,000 0 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 144,000 144,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 241,500 0 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 50,000 -80 % 10,000

โครงการคลองสวย น้ําใส เทศบาลตําบล
บางปลา

0 0 21,225 0 0 % 0

โครงการคลองสวย น้ําใส“ราษฎร รัฐ รวม
ใจ คืนน้ําใส ให้คูคลอง”

0 0 0 60,000 -33.33 % 40,000

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 25,000 0 % 25,000
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

0 0 28,281 0 0 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

49,425 0 39,850 0 0 % 0

โครงการชุมชนปลอดขยะ 0 0 243,919 0 0 % 0

โครงการชุมชนปลอดขยะ (ลด และคัดแยก
ขยะจากต้นทางแหลงกําเนิด)

0 0 0 100,000 -60 % 40,000

โครงการประชาสัมพันธด้านสาธารณสุข 17,880 19,608 0 0 0 % 0

โครงการปลูกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ
พลังงานในสถานศึกษา

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
และเอดส

0 0 0 25,000 -60 % 10,000

โครงการเพิ่มศักยภาพแกนนําสุขภาพชุมชน 0 0 132,100 0 0 % 0

โครงการรณรงค ควบคุม และป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า  ตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0 0 0 40,000 20 % 48,000
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โครงการรณรงค ควบคุม และป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0 0 24,780 0 0 % 0

โครงการรณรงคควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

0 19,850 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน
ครัวเรือน

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(To Be  Number One) ทูลกระหมอม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

0 0 24,025 63,000 0 % 63,000

โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 0 35,975 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

0 0 21,025 32,000 0 % 32,000

โครงการสุขาภิบาลอาหาร 0 3,600 0 0 0 % 0

โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็น
อันตรายตอสุขภาพ

0 0 19,225 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100,000 -50 % 50,000
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รวมค่าใช้สอย 308,805 79,033 554,430 595,000 338,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 16,470 11,430 15,430 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 5,595 20,000 -50 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 36,435.6 49,906.8 63,707.5 120,000 0 % 120,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 19,200 63,000 120,000 0 % 120,000

วัสดุการเกษตร 28,460 28,450 24,440 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 81,365.6 108,986.8 172,172.5 330,000 300,000
รวมงบดําเนินงาน 390,170.6 188,019.8 726,602.5 1,069,000 782,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี  แบบเกียร
ธรรมดา

0 0 0 0 100 % 44,800

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 0 46,500 0 0 % 0

ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 0 0 0 0 100 % 14,700

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 46,500 0 59,500
รวมงบลงทุน 0 0 46,500 0 59,500
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รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 390,170.6 188,019.8 773,102.5 1,069,000 841,500
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,878,039.18 1,693,013.55 2,113,175.14 4,196,800 3,995,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 561,540 874,260 995,940 1,543,500 -6.71 % 1,440,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 10,650 15,900 0 % 15,900

เงินประจําตําแหนง 134,400 134,400 134,400 152,400 0 % 152,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 276,930 293,440 309,800 330,000 5.55 % 348,300

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 41,910 25,400 9,040 2,700 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,014,780 1,327,500 1,459,830 2,044,500 1,956,600
รวมงบบุคลากร 1,014,780 1,327,500 1,459,830 2,044,500 1,956,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 50,000 0 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 36,000 0 % 36,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 131,000 131,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน 0 0 0 1,000 0 % 1,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 20,300 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 5,990 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 26,290 131,000 131,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,330 23,218 9,875 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 9,330 23,218 9,875 20,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 9,330 23,218 36,165 282,000 277,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา)

0 118,000 0 0 0 % 0

คาตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0 22,250 0 0 0 % 0

คาพัดลมไอเย็น 85,000 0 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 0 0 0 100 % 12,600

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 

0 0 21,900 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 7,470 0 0 % 0

สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการ แบบที่ 1 

0 0 17,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 85,000 140,250 47,270 0 12,600
รวมงบลงทุน 85,000 140,250 47,270 0 12,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,109,110 1,490,968 1,543,265 2,326,500 2,246,200
งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 797,880 555,480 588,720 636,300 4.98 % 668,000

วันที่พิมพ : 21/8/2563  12:10:07 หน้า : 35/54



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 360,240 381,420 403,260 434,500 5.2 % 457,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,176,120 954,900 1,009,980 1,088,800 1,143,100
รวมงบบุคลากร 1,176,120 954,900 1,009,980 1,088,800 1,143,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 42,000 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 18,000 18,000 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 10,000 60,000 18,000 35,000 35,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 99,600 391,820 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 392,750 520,000 0 % 520,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0 0 0 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 404,712.5 396,227.5 77,417 600,000 -33.33 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 504,312.5 788,047.5 470,167 1,170,000 970,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,740 8,464 2,743 10,000 0 % 10,000
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 184,984.97 181,258 361,001.95 200,000 -25 % 150,000

วัสดุกอสร้าง 53,900 47,021.8 100,092.5 60,000 0 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,478.3 9,436.16 6,604.94 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร 79,400 51,750 78,000 80,000 0 % 80,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 333,503.27 297,929.96 548,442.39 384,000 334,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 118,277.55 52,906.49 12,400.01 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 118,277.55 52,906.49 12,400.01 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 966,093.32 1,198,883.95 1,049,009.4 1,619,000 1,369,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี  แบบเกียร
อัตโนมัติ

0 0 0 0 100 % 51,900

รถลากจูง ใช้ล้อ 0 0 0 0 100 % 55,000

ครุภัณฑกอสร้าง

คาเครื่องตบดิน 21,000 0 0 0 0 % 0
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คาเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 11,800 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต 0 0 148,500 0 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

คาเครื่องเชื่อมโลหะ (ไฟฟ้าแบบหูหิ้ว) 
พร้อมอุปกรณ

16,000 0 0 0 0 % 0

คาเครื่องตัดไฟเบอร  ขนาด 14 นิ้ว  พร้อม
อุปกรณ

0 7,300 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 60,000

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 48,800 7,300 148,500 0 174,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาถมดิน

โครงการถมดินด้านหลังเขื่อนริมแมน้ําทาจีน 
 ชุมชนบ้านใต้วัด พร้อมปรับภูมิทัศน

0 2,640,000 0 0 0 % 0
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงกอสร้างห้องน้ํา-ส้วม 
บริเวณชั้น 2 อาคารอเนกประสงค (กอง
ชาง)

0 0 370,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบางปลา  (กองการศึกษา)

0 0 119,500 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV แบบไร้
สาย  จํานวน 20 ตัว บริเวณในเขตเทศบาล
ตําบลบางปลา

864,818.5 0 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางถนน และ
ตามซอยของเทศบาลตําบลบางปลา (กอง
ชาง)

0 0 0 1,037,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งไฟสนาม,อัฒจรรย และรั้ว
โครงตาขายหลังประตู บริเวณสนามฟุตบอล
หน้าโรงเรียนวัดบางปลา ติดตั้งราวเหล็กกัน
รถ บริเวณสนามฟุตซอล หลังตลาดสด
เทศบาล

499,000 0 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งเสียงตามสายชุมชนเทศบาล
ตําบลบางปลา (สํานักปลัดเทศบาล)

0 0 0 700,000 -100 % 0
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โครงการทําแผงเหล็กกันขยะพร้อมชุบกัลป
วาไนทประตูระบายน้ําใต้สะพาน บ้านใหม 
,ใต้วัด, วัดปาชัยรังสี (งานป้องกันฯ-สํานัก
ปลัด)

0 0 151,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงกอสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. ถนนสาย สค.ถ. 8-0010 (ซอย
เทศบาล 11 แยกขวา 1) ชุมชนบ้านจัดสรร 
(กองชาง)

0 0 960,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงคอสะพาน คสล.เหลือง
สละ ฝั่งทิศใต้

438,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑและสิ่ง
กอสร้าง (สะพาน,ทางเท้าหรือถนนสาย
ตางๆ ,ทอ/ทางระบายน้ํา,เขื่อน ฯลฯ) ของ
เทศบาล

396,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบบําบัดน้ํา
เสียชุมชนบ้านสวนรังสี

0 456,930 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย คสล.ชั้นเดียว

448,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายเทศบาล 
15 (ชุมชนบ้านใต้วัด)

118,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนริมเขื่อน บริเวณ
ชุมชนบ้านใหม (กองชาง)

0 0 0 1,380,000 -24.64 % 1,040,000
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนริมถนน
เศรษฐกิจ1-บางปลา (ฝั่งเหนือ) เริ่ม
จากบริเวณร้านคุณสามารถ กลับบ้านเกาะ 
ถึงบริเวณปากทางบริษัท ซันพรีน จํากัด

799,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนริมแมน้ําทาจีน 
ชุมชนบ้านใต้วัดถึงชุมชนบ้านใหม

1,363,200 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาล และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบางปลา

970,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,896,018.5 3,096,930 1,600,500 3,117,000 1,040,000
รวมงบลงทุน 5,944,818.5 3,104,230 1,749,000 3,117,000 1,214,400

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 345,256.9 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 345,256.9 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 345,256.9 0 0 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 8,087,031.82 5,603,270.85 3,807,989.4 5,824,800 3,726,500
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งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000 5,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุการเกษตร 13,175 30,000 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 13,175 30,000 0 15,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 13,175 30,000 0 20,000 15,000

รวมงานสวนสาธารณะ 13,175 30,000 0 20,000 15,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 412,560 436,440 458,400 491,500 4.84 % 515,300

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 648,000 864,000 0 % 864,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 72,000 96,000 0 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 412,560 436,440 1,178,400 1,451,500 1,475,300
รวมงบบุคลากร 412,560 436,440 1,178,400 1,451,500 1,475,300
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 19,300 6,500 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 4,200 19,300 6,500 30,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,940,954 3,783,672 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 2,417,068.42 4,066,900 -17.21 % 3,366,900

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 268,050 195,200 293,050 920,000 -67.39 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 4,209,004 3,978,872 2,710,118.42 4,991,900 3,671,900
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 20,000 150 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 76,680 48,800 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 204,969.9 228,141.2 236,137.2 300,000 0 % 300,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 19,880 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 204,969.9 304,821.2 304,817.2 440,000 480,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 0 0 79,050.59 120,000 25 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 79,050.59 120,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 4,418,173.9 4,302,993.2 3,100,486.21 5,581,900 4,331,900

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4,830,733.9 4,739,433.2 4,278,886.21 7,033,400 5,807,200
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 14,040,050.72 11,863,672.05 9,630,140.61 15,204,700 11,794,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือนร้อน หรือประสบภัยด้านตาง ๆ  เชน 
ด้านสาธารณภัย  ด้านคุณภาพชีวิต  ด้าน
สาธารณสุข

0 0 0 50,000 100 % 100,000

โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องคราชัน 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการบําบัดรักษา ฟนฟู และฝึกอาชีพให้
กับผู้เสพยาเสพติด

0 0 0 40,000 -50 % 20,000
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

0 0 24,645 25,000 0 % 25,000

โครงการฝึกอบรมจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนชุมชน

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาฝีมือ และ
ศักยภาพให้แกประชาชน กลุมสตรี และผู้
พิการ

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้
กับประชาชนในเขตเทศบาลตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 3,600 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและผู้ด้อยโอกาส

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาแหลงทองเที่ยว 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุนเข้มแข็ง 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี 0 0 1,800 10,000 -100 % 0
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานของชุมชน
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน
ด้านตาง ๆ

18,300 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 18,300 0 30,045 265,000 245,000
รวมงบดําเนินงาน 18,300 0 30,045 265,000 245,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 18,300 0 30,045 265,000 245,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 18,300 0 30,045 265,000 245,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 120,480 192,360 209,400 69.72 % 355,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 432,240 458,280 472,080 500,600 3.02 % 515,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 432,240 578,760 664,440 710,000 871,100
รวมงบบุคลากร 432,240 578,760 664,440 710,000 871,100
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

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

คาเชาบ้าน 0 0 0 500 0 % 500

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 40,500 30,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 16,320 50,000 -40 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 13,956 6,000 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชน 118,470 118,600 153,990 165,000 51.52 % 250,000

โครงการศูนยนันทนาการเพื่อประชาชน
เทศบาลตําบลบางปลา

0 14,570 0 20,000 0 % 20,000

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

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 93,470 0 195,000 100,000 300 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 349,740 233,726 457,910 505,000 870,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,000 13,500 18,000 30,000 -66.67 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 249,125 154,500 176,380 270,000 -7.41 % 250,000

วัสดุกีฬา 25,500 25,500 33,300 35,000 -28.57 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 283,625 193,500 227,680 385,000 335,000
รวมงบดําเนินงาน 633,365 427,226 685,590 930,500 1,235,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร 0 0 0 0 100 % 14,000

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องปัมกรองน้ําสระวายน้ํา 0 0 99,000 0 0 % 0

ครุภัณฑกีฬา

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

รั้วกั้นสระวายน้ําสแตนเลส ยาว 16 เมตร 0 0 0 60,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 99,000 74,500 14,000
รวมงบลงทุน 0 0 99,000 74,500 14,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 1,065,605 1,005,986 1,449,030 1,715,000 2,120,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 21,995 58,865 30,820 220,000 -2.27 % 215,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการงานประเพณีขึ้นปีใหม 7,500 0 0 0 0 % 0

โครงการงานประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ 0 0 77,922 150,000 0 % 150,000

โครงการงานประเพณีลอยกระทง 34,769 0 391,260 0 0 % 0

โครงการงานประเพณีวันขึ้นปีใหม 0 0 0 23,000 0 % 23,000

โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง 0 0 0 395,000 26.58 % 500,000

โครงการงานประเพณีสงกรานตและรดน้ํา
ดําหัวผู้สูงอายุ

134,550 90,250 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 198,814 149,115 500,002 818,000 918,000
รวมงบดําเนินงาน 198,814 149,115 500,002 818,000 918,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 198,814 149,115 500,002 818,000 918,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,264,419 1,155,101 1,949,032 2,533,000 3,038,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงซอมสร้างห้องเก็บของ, รั้ว 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา 
พร้อมปรับภูมิทัศน (กองการศึกษา)

0 0 0 1,500,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงลูวิ่งสนามกีฬา เทศบาล
ตําบลบางปลา (กองการศึกษา)

0 0 0 0 100 % 2,483,000

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K) (กองการศึกษา)

0 0 0 20,000 0 % 20,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนพร้อมวางทอระบาย
น้ํา คสล.บริเวณถนนเทศบาลซอย 7, 9 
(กองชาง)

0 0 0 1,985,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมสร้างประตูระบายน้ํา 
คสล. คลองบ้านเลียบ พร้อมติดตั้งระบบ
ระบายน้ําแบบ Flab Gate ชุมชนบ้านใต้วัด 
(กองชาง)

0 0 0 1,000,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติก
คอนกรีต ถนนเทศบาลซอย 4 (กองชาง)

0 0 0 0 100 % 2,482,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลางถนน
สาย สค.ถ 8-0001 (ถนนเทศบาลซอย 4) 
ชุมชนบ้านสวนรังสี (กองชาง)

0 0 0 1,736,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนทางเท้าถนนภาย
ในเขตเทศบาลตําบลบางปลา (กองชาง)

0 0 0 0 100 % 100,000

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K) (กองชาง)

0 0 0 100,000 -80 % 20,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง (กองการศึกษา)

0 0 0 60,000 -100 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง (กองชาง)

0 0 0 400,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 6,801,000 5,105,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 6,801,000 5,105,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 0 6,801,000 5,105,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 6,801,000 5,105,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดําเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 24,774.4 5,803.03 136,267.96 150,000 0 % 150,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 18,026.93 18,306.85 6,777.38 150,000 -66.67 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 42,801.33 24,109.88 143,045.34 300,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 42,801.33 24,109.88 143,045.34 300,000 200,000
รวมงานตลาดสด 42,801.33 24,109.88 143,045.34 300,000 200,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 42,801.33 24,109.88 143,045.34 300,000 200,000
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินต้น 5,900,000 5,900,000 17,700,000 2,950,000 0 % 2,950,000

คาชําระดอกเบี้ย 1,382,726.32 1,177,923.55 1,031,778.9 1,100,000 -72.73 % 300,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 154,115 218,758 270,631 400,000 0 % 400,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 9,909 20,000 0 % 20,000

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ
โครงการอื่น

0 0 0 22,000 0 % 22,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,189,600 4,464,500 4,767,300 8,408,400 0 % 8,408,400

เบี้ยยังชีพคนพิการ 964,000 1,090,400 1,140,000 1,440,000 0 % 1,440,000

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส 28,000 24,000 29,000 42,000 0 % 42,000

สํารองจาย 2,810 0 0 150,000 355.33 % 683,000

รายจายตามข้อผูกพัน 974,575.7 637,878.47 0 0 0 % 0

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 0 0 85,951.79 115,000 -13.04 % 100,000

เงินสมทบเป็นคาใช้จายในการบริหารงาน
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมขนาดเล็ก เทศบาล
ตําบลบางปลา

0 0 400,000 400,000 0 % 400,000

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

0 0 0 200,000 0 % 200,000

รายการคาใช้จายสําหรับทุนการศึกษาแก
เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

888,500 1,090,000 1,160,000 1,206,000 -11.61 % 1,066,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 15,900 15,900 15,900 20,000 50 % 30,000

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

รวมงบกลาง 14,500,227.02 14,619,360.02 26,879,594.69 16,488,400 16,076,400
รวมงบกลาง 14,500,227.02 14,619,360.02 26,879,594.69 16,488,400 16,076,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบกลาง 14,500,227.02 14,619,360.02 26,879,594.69 16,488,400 16,076,400
รวมแผนงานงบกลาง 14,500,227.02 14,619,360.02 26,879,594.69 16,488,400 16,076,400

รวมทุกแผนงาน 57,807,665.24 57,124,820.85 69,985,301.87 88,000,000 81,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบางปลา

อําเภอ เมืองสมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 81,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,406,680 บาท

งบบุคลากร รวม 9,986,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 28,800.- บาท/คน และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คนๆ ละ 15,840.- บาท/เดือน ตามหลัก
เกณฑและอัตราที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ดวยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และผลประโยชนตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตามบัญชี
กําหนดฯ โดยคํานวณจ่ายจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่แลว
มา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู  เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึ่ง
เทศบาลมีรายไดเกิน 25 ลาน แต่ไม่เกิน 50 ลาน
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 6,000.- บาท/คน และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คนๆ ละ 4,500.- บาท/เดือน ตามหลัก
เกณฑและอัตราที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ดวยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผลประโยชนตอบแทนอย่าง
อื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตามบัญชี
กําหนดฯ โดยคํานวณจ่ายจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่แลว
มา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึ่ง
เทศบาลมีรายไดเกิน 25 ลาน แต่ไม่เกิน 50  ลาน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 6,000.- บาท/คน และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คนๆ ละ 4,500.- บาท/เดือน  ตามหลัก
เกณฑและอัตราที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ดวยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผลประโยชนตอบแทนอย่าง
อื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  ตามบัญชี
กําหนดฯ โดยคํานวณจ่ายจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่แลว
มา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึ่ง
เทศบาลมีรายไดเกิน 25 ลาน แต่ไม่เกิน 50 ลาน
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 207,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 10,080.- บาท/คน จํานวน 1 คน และเงินค่าตอบแทนที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือน
ละ 7,200.- บาท/คน จํานวน 1 คน ตามหลักเกณฑและอัตราที่
กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน  และผลประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตาม
บัญชีกําหนดฯ โดยคํานวณตั้งจ่ายจากรายรับจริงของปีงบ
ประมาณที่แลวมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู เงินสะสมหรือเงินอุดหนุนทุก
ประเภท ซึ่งเทศบาลมีรายไดเกิน 25 ลาน แต่ไม่เกิน 50 ลาน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองส่วนทองถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา เดือน
ละ 15,840.- บาท/คน จํานวน 1 คน  และรองประธานสภาเดือน
ละ 12,960.- บาท/คน จํานวน 1 คน และสมาชิกสภา
เทศบาล จํานวน 10 คนๆละ 10,080.- บาทต่อเดือน ตามหลัก
เกณฑและอัตราที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผลประโยชนตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตามบัญชี
กําหนดฯโดยคํานวณตั้งจ่ายจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่
แลวมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู  เงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท ซึ่งเทศบาลมีรายไดเกิน 25 ลาน แต่ไม่เกิน 50 ลาน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,137,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,075,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีของพนักงานเทศบาล จํานวน 13 อัตรา ตาม
หนังสือสํานักงาน 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 2564 – 2566 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 398,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000
.- บาท/คน และรองปลัดเทศบาล เดือนละ 5,600
.- บาท/คน  ตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 วรรค
ทายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทองถิ่น พ
.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก
.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 และ
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566      

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งอํานวยการทองถิ่นระดับตน เดือน
ละ 1,500.- บาท/คน จํานวน 3 อัตรา ตามความในมาตรา 15
 ประกอบมาตรา 23 วรรคทายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558   
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566    
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เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เดือน
ละ 3,500.- บาท/คน ตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23
 วรรคทายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือน  และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558   
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566
      
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งปลัด
เทศบาล เดือนละ 7,000.- บาท/คน และรองปลัดเทศบาล เดือน
ละ 5,600.- บาท/คน ตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23
 วรรคทายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. ก
.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 ตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566

ค่าจางลูกจางประจํา จํานวน 629,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางใหแก่ลูกจางประจํา จํานวน 2 อัตรา พรอมทั้ง
เงินเพิ่มค่าจางประจําปีของลูกจางประจํา ตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558   
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566      

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,028,100 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 5
 อัตรา พรอมทั้งเงินปรับปรุงค่าจางประจําปีของพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 7,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก่พนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ที่ปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล ตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558   
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566 
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งบดําเนินงาน รวม 3,385,380 บาท
ค่าตอบแทน รวม 178,380 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 53,380 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วน
ทองถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ใหแก่พนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง ซึ่งปฏิบัติงานใหแก่องคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น 
                                               เป็นเงิน 23,380.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนทองถิ่นใหเป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2557             

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่องคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่นแต่งตั้งใหดําเนินการคัดเลือก การสอบแข่งขัน 
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นตองสอบแข่งขัน 
การสอบคัดเลือก การคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนทอง
ถิ่น บุคลากรภาครัฐ รวมทั้งการสรรหา และการเลือกสรรลูกจาง
                                               เป็นเงิน 30,000.- บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.2/
ว 233 ลงวันที่ 25 มกราคม 2556 และหนังสือกระทรวง
การคลัง ที่ กค 0409.6/ว 40 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2549  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่าย
การคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดวยการจ่ายเงินค่าตอบแทน
การสอบ พ.ศ.2549 
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลใหแก่
กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น โดยไดรับเงินค่าเบี้ยประชุมราย
ครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม ครั้งละสองรอยหาสิบบาท สําหรับ
ประธานกรรมการของแต่ละคณะใหไดรับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมดังกล่าว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทนฯลฯ และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ.2554 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก่
พนักงานเทศบาล และลูกจาง ที่มาปฏิบัติราชการเป็นกรณี
เร่งด่วนนอกเวลาราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบานใหแก่พนักงานเทศบาล ผูมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บานได    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าเช่าบานของ
ขาราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก่ผูบริหารทอง
ถิ่น พนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 1,877,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 622,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ดังนี้.
- ค่ารับวารสาร สําหรับจ่ายเป็นค่าสมัครสมาชิกวารสารและ
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หนังสือทางวิชาการ ค่าจางเหมาบริการจัดส่งหนังสือพิมพ วารสาร
อื่นที่จําเป็น ค่าเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ ค่าจางเหมาจัดทํา
วารสารของเทศบาล ฯลฯ                                            
                           เป็นเงิน  10,000.-  บาท
- ค่าใชจ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียน เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนศาล ค่าลง
ทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ ค่าลงทะเบียนประชุมใหญ่สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และค่าธรรมเนียมทําสัญญา
เช่าที่ดิน ฯลฯ          
                            เป็นเงิน  20,000.-  บาท
- ค่าเช่าที่ดินวัดบางปลา สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินวัดบาง
ปลา เพื่อก่อสรางสํานักงานเทศบาล ในอัตราปีละ 10,000
.- บาท และก่อสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, ศูนยป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด และสนามบาสเกตบอล ในอัตราปีละ 1,000
.- บาท โรงเรียนอนุบาล อาคารป้องกันฯพรอมโรงจอดรถ ใน
อัตราปีละ 1,000.- บาท          
                            เป็นเงิน  12,000.-  บาท
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ และค่าเช่าวงจรสื่อสารขอมูล
สําหรับงานทะเบียนราษฎร สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าวงจรสื่อสาร
ขอมูลพรอมค่าบํารุงรักษาในระบบออนไลนสําหรับการปฏิบัติงาน
ทะเบียนราษฎร                                      
                             เป็นเงิน 100,000.- บาท    
- ค่าบํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และระบบ
สารสนเทศเพื่อการใหบริการประชาชน (Bang-
Pla Smart Public Service) ระยะที่ 1 ตามหนังสือคณะวิทยา
การสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ อว 8113.1/0069 ลงวัน
ที่ 25 มิถุนายน 2563
                              เป็นเงิน 450,000.- บาท
- ค่าจางเหมาบริการและอื่นๆ เช่น ค่าจางเหมาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธต่างๆ ในเขตเทศบาล ค่าจางเหมาจัดทําบอรดประชา
สัมพันธ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา  โทรศัพท จานรับสัญญาณดาว
เทียมหรือเคเบิลทีวี พนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจางเหมาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพต่างๆ ) ฯลฯ เป็น
ตน                                
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                               เป็นเงิน  20,000.- บาท
- ค่าเบี้ยประกัน ค่าการประกันภัยรถราชการของเทศบาล เพื่อ
เป็นค่าใชจ่ายการทําประกันภัยรถราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และค่าการประกันภัยทรัพยสินของรัฐ เพื่อเป็น
ค่าใชจ่ายการทําประกันอัคคีภัยโดยดําเนินการตามพระราช
บัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562
                              เป็นเงิน 10,000.-  บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ดังนี้.
- ค่ารับรองหรือตอนรับคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยม
ชมและทัศนศึกษาดูงานของเทศบาลฯ และเจาหนาที่ที่เกี่ยว
ของ ซึ่งร่วมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
                                               เป็นเงิน   5,000.-   บาท
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น  หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแต่งตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองคกรปกครองส่วนทองถิ่นกับ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น หรือองคกรปกครองส่วนทองถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจ หรือเอกชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4 /ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558               
                                             เป็นเงิน    5,000.- บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ค่า
ดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ฯลฯ รวมทั้งค่าใชจ่ายใน
การจัดงาน การจัดนิทรรศการ การประกวด       

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 300,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใชจ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักรของคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และลูกจาง ที่ไดรับคําสั่งใหไปราชการหรือตามโครงการ
ศึกษาอบรมดูงานและค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เป็น
ตน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

ค่าใชจ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการเลือกตั้งขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
ตามที่กฎหมายกําหนด ค่าสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ รวมทั้ง
การประชาสัมพันธการเลือกตั้งอย่างเต็มกําลังความสามารถ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562

ค่าใชจ่ายเพื่อชดใชค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายเพื่อชดใชค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทด
แทน และเงินช่วยเหลือพนักงาน หรือลูกจางที่ตองคดีอาญา ค่า
เบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผูตองหา  

ค่าใชจ่ายเพื่อเตรียมความพรอมของทองถิ่นที่จะรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจฯ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเตรียมความพรอมของทองถิ่นที่จะ
รองรับการถ่ายโอนภารกิจ และงบประมาณที่ทองถิ่นจะไดรับ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแก่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17   
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โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการ Big Cleaning Day 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 68
 ลําดับที่ 1

โครงการตามนโยบายของรัฐบาล งานรัฐพิธีต่างๆ และงานเทิดทูน
สถาบัน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการตามนโยบายของ
รัฐบาล งานรัฐพิธีต่างๆ และงานเทิดทูนสถาบัน เช่น การจัด
กิจกรรมอันเป็นการพิทักษรักษาไว ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย, การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทําความเขาใจเพื่อสราง
ทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท, และการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ หรือสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วม
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 80
 ลําดับที่ 2

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่ เช่น ค่าเช่าเต็นท ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใชจ่ายของ
กิจกรรมร่วมในการบริการประชาชน  การจําหน่ายสินคาราคา
ถูก รวมทั้งค่าใชจ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วม
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 61
 ลําดับที่ 1  
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําองคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําองคกรปกครองส่วนทองถิ่น เช่น ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใชจ่ายอื่นๆที่จําเป็น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลงวันที่ 4
 ธันวาคม 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13
 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2563 หนา 7 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานของผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ และ
บุคลากร

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
การทํางานของผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากร  เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าที่
พัก และค่าใชจ่ายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 61
 ลําดับที่ 3
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โครงการวันเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล และค่าใช
จ่ายในกิจกรรมสานสัมพันธเทศบาล เช่น ค่าทําบุญเลี้ยงพระ ค่า
จัดนิทรรศการวันเทศบาล ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม และค่าใชจ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วม
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 80
 ลําดับที่ 1 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑสิ่งก่อสรางและ
ทรัพยสินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยาน
พาหนะ  สัญญาณไฟจราจร อาคารสถานที่ ค่าบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร ระบบสื่อสารงานทะเบียนราษฎรที่อยู่ในความดูแล
ของสํานักปลัดเทศบาล เช่น งานทะเบียนราษฎร ฯลฯ  เป็นตน

ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่ใชแลว
สิ้นเปลือง หมดสภาพ และคงทน เพื่อใชในงานสํานักปลัด
เทศบาล เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก เทปพีวีซีแบบใส ตลับ
ชาด น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน เกาอี้
พลาสติก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง และสิ่งพิมพที่ไดจาก
การซื้อหรือจางพิมพ เช่น ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพต่างๆ พระ
บรมฉายาลักษณ ฯลฯ เป็นตน   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไฟฉาย สปอรต
ไลท ไมโครโฟน ฯลฯ ที่ใชในสํานักงานเทศบาล อาคารสถานที่ที่
รับผิดชอบ และรถยนต   
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ที่ใชใน
สํานักงานเทศบาล เช่น แกวน้ํา จานรอง ไมกวาด ผงซัก
ฟอก น้ํายาลางหองน้ํา กระดาษชําระ เครื่องฆ่าเชื้อและดับกลิ่น
สําหรับหองน้ํา เครื่องฉีดสเปรยอัตโนมัติ เครื่องจ่ายสบู่เหลว น้ํา
จืดซื้อจากเอกชน ที่นอน กระติกน้ํารอน ผาปูโตะ ฯลฯ เป็นตน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต่างๆ สําหรับรถยนตของเทศบาล เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ ไขควงแบบต่างๆ คีมล็อก กุญแจเลื่อน กุญแจ
แหวน ล็อกเกียร ล็อกพวงมาลัย กรวยจราจร ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
 เป็นตน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ต่างๆ เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ที่ใชกับ
ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลของเทศบาล 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เกี่ยว
กับงานประชาสัมพันธ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร พู่กันและ
สี ฟิลม เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดี
โอเทป, แผ่นซีดี) รูปสี-ขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ
  เป็นตน   

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรในงานสํานัก
ปลัดเทศบาล และงานทะเบียนฯ เช่น เทปบันทึกขอมูล กระดาษ
ต่อเนื่อง ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผ่นกรอง
แสง แป้นพิมพ เมาส เครื่องอ่านบันทึกขอมูลแบบต่างๆ ฯลฯ เป็น
ตน

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร
น้ํา-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส ฯลฯ เป็นตน
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 950,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใชในสํานักงานเทศบาล (สํานักงาน
สรางใหม่) อาคารอเนกประสงค (ศาลาประชาคม) ฯลฯ เป็นตน

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใชในราชการ เช่น สํานักงาน
เทศบาล (สํานักงานสรางใหม่) อาคารอเนกประสงค (ศาลา
ประชาคม) ฯลฯ เป็นตน

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท ซึ่งใชในการติดต่อราชการของเทศบาล
ทั้งทางใกลและทางไกล ค่าโทรศัพทเคลื่อนที่ ค่าโทรศัพทพื้น
ฐาน และใหหมายความรวมถึงค่าใชจ่ายเพื่อใหไดใช
บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท ค่าบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ 

ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าไปรษณีย ค่าธนาณัติ ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ ค่าวิทยุติดตาม
ตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการ
ใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและค่าสื่อสาร
อื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นตน และ
ใหหมายความรวมถึงค่าใชจ่ายเพื่อใหไดใชบริการดังกล่าวและค่า
ใชจ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาบริการเช่าพื้นที่เว็บไซด (WEBSITE) (ค่า
บริการคลาวด Cloud)  และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
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งบรายจ่ายอื่น รวม 35,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 35,000 บาท
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินการจางองคกรหรือสถาบันที่
เป็นกลาง เพื่อเป็นผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับ
บริการ ฯลฯ

งานบริหารงานคลัง รวม 3,944,100 บาท
งบบุคลากร รวม 3,104,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,104,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,414,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีของพนักงานเทศบาล จํานวน 5 อัตรา และอัตรา
ว่าง 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 2564 – 2566      

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเพื่อจ่ายเป็นเงินที่
ปรับเพิ่มต่างๆ ใหแก่พนักงานเทศบาล อัตราว่าง จํานวน 2
 อัตรา ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 170,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผูอํานวยการกองคลัง เดือน
ละ 5,600.- บาท จํานวน 1 อัตรา ตามความในมาตรา 15
 ประกอบมาตรา 23 วรรคทายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566      

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผูอํานวยการ
กองคลัง เดือนละ 5,600.- บาท จํานวน 1 อัตรา ตามความใน
มาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 วรรคทายแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวัน
ที่ 16 กุมภาพันธ 2548 ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566      

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งอํานวยการทองถิ่นระดับตน เดือน
ละ 1,500.- บาทต่อคน จํานวน 2 อัตรา ตามความในมาตรา 15
 ประกอบมาตรา 23 วรรคทายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558   
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566      
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ค่าจางลูกจางประจํา จํานวน 288,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางใหแก่ลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา พรอมทั้ง
เงินเพิ่มค่าจางประจําปีของลูกจางประจํา ตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558   
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566      

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 183,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา พรอมทั้งเงินปรับปรุงค่าจางประจําปีของพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566       

งบดําเนินงาน รวม 840,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 225,000 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ไดแก่ คณะกรรมการตรวจการ
จาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงานก่อสราง ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561
- เป็นไปพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก่
พนักงานเทศบาล และลูกจางที่ตองมาปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่ง
ด่วนนอกเวลาราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าเช่าบาน จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบานใหแก่พนักงานเทศบาล ผูมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บานได    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าเช่าบานของ
ขาราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจํา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายต่างๆในกิจการของเทศบาลตําบลบาง
ปลา โดยแยกเป็น
- ค่ารับวารสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าสมัครสมาชิกนิตยสาร และหนังสือ
ทางวิชาการและวารสารอื่นที่จําเป็น ฯลฯ เป็นตน
- ค่าติดตั้งโทรศัพท ค่าใชจ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน
ค่าตูสาขา ค่าโทรศัพทพ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพทภาย
ใน ฯลฯ เป็นตน
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลง
ทะเบียนศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ฯลฯ
 เป็นตน
- ค่าจางเหมาเดินสายระบบแลน (LAN) ของเครื่องคอมพิวเตอรใน
กองคลังเทศบาลตําบลบางปลา เพื่อใชในการเชื่อมต่ออินเตอร
เน็ต (Internet) ในการจัดทําบัญชีคอมพิวเตอร (e-LASS) ฯลฯ
 เป็นตน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ค่าเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารและค่าใชจ่ายใน
การปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน หรือพัฒนา
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ค่าสํารวจขอมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
- ค่าจางเหมาบริการอื่นๆ เช่น ค่าจางเหมาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธต่างๆในเขตเทศบาล บอรดติดประกาศขอมูลข่าวสาร ฯลฯ
 เป็นตน
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและ
ค่าใชจ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักรของคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และลูกจาง ที่ไดรับคําสั่งใหไปราชการหรือตามโครงการ
ศึกษาอบรมดูงานและค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เป็น
ตน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน เช่น ค่าใชจ่ายการสํารวจขอมูล ค่าจางเหมา
แรงงานในการจางบุคคลเพื่อดําเนินการสํารวจและบันทึก
ขอมูล และนํามาจัดเก็บขอมูลไวเป็นเอกสารทางราชการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว
 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2550 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ครั้ง
ที่ 1/2562 หนา 14 ลําดับที่ 3
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได เช่น ค่าใชจ่ายในการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
การเสียภาษี และติดตามการชําระภาษีของบุคคลและสถาน
ประกอบการที่มีการประกอบกิจการในเขตเทศบาล ซึ่งตองมี
หนาที่ชําระภาษี ค่าวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2550 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ครั้ง
ที่ 1/2562 หนา 14 ลําดับที่ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑสิ่งก่อสราง และ
ทรัพยสินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยาน
พาหนะ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฯลฯ เป็นตน

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่ใชแลว
สิ้นเปลือง หมดสภาพ และคงทน เพื่อใชในงานกอง
คลัง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก เทปพีวีซีแบบใส ตลับ
ชาด เกาอี้พลาสติก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง และสิ่งพิมพที่
ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ เช่น ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ
ต่างๆ ฯลฯ เป็นตน   

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ที่ใชใน
สํานักงานเทศบาล เช่น แกวน้ํา จานรอง ไมกวาด ผงซัก
ฟอก น้ํายาลางหองน้ํา กระดาษชําระ เครื่องฆ่าเชื้อและดับกลิ่น
สําหรับหองน้ํา เครื่องฉีดสเปรยอัตโนมัติ เครื่องจ่ายสบู่เหลว น้ํา
จืดซื้อจากเอกชน ที่นอน กระติกน้ํารอน ผาปูโตะฯลฯ เป็นตน
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต่างๆ สําหรับรถยนตของเทศบาล เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ ไขควงแบบต่างๆ คีมล็อก กุญแจเลื่อน กุญแจ
แหวน ล็อกเกียร ล็อกพวงมาลัย กรวยจราจร ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
 เป็นตน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ต่างๆ เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ที่ใชกับ
ยานพาหนะและเครื่องจักรกลของเทศบาล 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เกี่ยว
กับงานประชาสัมพันธ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร พู่กันและ
สี ฟิลม เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดี
โอเทป, แผ่นซีดี) รูปสี-ขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ
  เป็นตน   

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรในงานกอง
คลัง เช่น เทปบันทึกขอมูล กระดาษต่อเนื่อง ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ เมาส เครื่อง
อ่านบันทึกขอมูลแบบต่างๆ ฯลฯ เป็นตน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 48,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 48,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหเทศบาล จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 2,000.- บาท/คน
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 4,436,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,741,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,741,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 671,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีของพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา และอัตรา
ว่าง 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 2564 – 2566      

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเพื่อจ่ายเป็นเงินที่
ปรับเพิ่มต่างๆใหแก่พนักงานเทศบาล อัตราว่าง จํานวน 1
 อัตรา ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566          

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งอํานวยการทองถิ่นระดับตน เดือน
ละ 1,500.- บาทต่อคน จํานวน 1 อัตรา ตามความในมาตรา 15
 ประกอบมาตรา 23 วรรคทายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558   
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566 
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ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 932,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา อัตราว่าง 1 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 5
 อัตรา อัตราว่าง 1 อัตรา ที่ปฏิบัติหนาที่ในงานป้องกันฯ พรอมทั้ง
เงินปรับปรุงค่าจางประจําปีของพนักงานจางตามภารกิจ ตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566         

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก่พนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา  อัตราว่าง 1 อัตรา และพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 5 อัตรา อัตราว่าง 1 อัตรา ที่ปฏิบัติหนาที่ในงาน
ป้องกันฯ ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566

งบดําเนินงาน รวม 1,950,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ตําบลบางปลา ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ใหแก่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก่
พนักงานเทศบาล และลูกจางที่ตองมาปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่ง
ด่วนนอกเวลาราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจํา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายต่างๆ ดังนี้
- ค่าจางเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง สําหรับรถยนต รถ
ยนตดับเพลิงและรถยนตบรรทุกน้ํา ที่ใชในงานของเทศบาลตําบล
บางปลา 
- ค่าจางทําป้ายประชาสัมพันธ หรือสื่อสิ่งพิมพต่างๆ
- ค่าใชจ่ายในเงินกองทุนผูประสบภัยทางรถยนต เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ชดใชค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ตาม พ.ร.บ. ผูประสบภัย
ทางรถ พ.ศ.2535
- ค่าจางเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้า ค่าจางเหมาบริการ
ตรวจสอบและแกไขไฟฟ้าขัดของต่างๆ รวมถึงค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและ
ค่าใชจ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักรของคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และลูกจาง ที่ไดรับคําสั่งใหไปราชการหรือตามโครงการ
ศึกษาอบรมดูงานและค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เป็น
ตน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เทศกาล
วันสงกรานต ฯลฯ เป็นตน ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าจัดทําป้าย รวมถึงค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษยน 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 66
 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ : 24/8/2563  09:57:56 หนา : 28/106



โครงการอบรมใหความรูการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูการ
อพยพหนีไฟในสถานศึกษา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงค่า
ใชจ่ายอื่นๆที่จําเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 66
 ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑสิ่งก่อสรางและ
ทรัพยสินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยาน
พาหนะ สัญญาณไฟจราจร อาคารสถานที่ เครื่องสูบน้ํามอเตอร
ไฟฟ้าพรอมอุปกรณ เช่น ท่อส่งน้ําชนิดสแตนเลส
 ขนาด 6 และ 12 นิ้ว ที่อยู่ในความดูแลของสํานักปลัด
เทศบาล เช่น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ เป็นตน 

ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่ใชแลว
สิ้นเปลือง หมดสภาพ และคงทน เพื่อใชในงาน
ป้องกันฯ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก เทปพีวีซีแบบ
ใส ตลับชาด เกาอี้พลาสติก ธงชาติ ตรายาง แผ่นป้ายชื่อสํานัก
งาน แผงกั้นหอง แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ และสิ่งพิมพ
ที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ  เป็นตน 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไฟฉาย สปอรต
ไลท ไมโครโฟนฯลฯ ที่ใชในสํานักงานเทศบาล อาคารสถานที่ที่
รับผิดชอบ และใชในรถยนต รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา  
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ที่ใชใน
งานป้องกันฯ เช่น แกวน้ํา จานรอง ไมกวาด ผงซักฟอก น้ํายาลาง
หองน้ํา กระดาษชําระ เครื่องฆ่าเชื้อและดับกลิ่นสําหรับหอง
น้ํา เครื่องฉีดสเปรยอัตโนมัติ เครื่องจ่ายสบู่เหลว น้ําจืดซื้อจาก
เอกชน ที่นอน กระติกน้ํารอนและอื่นๆ ผาปูโตะ เป็นตน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต่างๆ สําหรับรถยนตของเทศบาล เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ ไขควงแบบต่างๆ คีมล็อก กุญแจเลื่อน กุญแจ
แหวน ล็อกเกียร ล็อกพวงมาลัย กรวยจราจร ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
 เป็นตน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ต่างๆ เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ที่ใชกับ
ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลของเทศบาล 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น หนากาก
กันสารเคมีและควันไฟ ฝุ่นละออง กาซพิษ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เกี่ยว
กับงานประชาสัมพันธ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร พู่กันและ
สี ฟิลม เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอ
เทป,แผ่นซีดี) รูปสี-ขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ เป็น
ตน    

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของ
พนักงานดับเพลิงและเจาหนาที่ ในการออกปฏิบัติหนาที่เพื่อความ
เป็นระเบียบเรียบรอย และถูกตองตามระเบียบของทาง
ราชการ และสวมใส่เพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติ
หนาที่ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา รองเทา หมวก ฯลฯ เป็น
ตน
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่ง
น้ําดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ ซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลือง สําหรับใช
ในการดับเพลิง  

วัสดุสํารวจ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิ
เนียมแบบชัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ เป็นตน ซึ่งเป็นวัสดุ
คงทนเพื่อใชในงานป้องกันฯ เทศบาลตําบลบางปลา  

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

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าเครื่องสูบน้ําป้องกันน้ําท่วมภายในเขต
เทศบาล เช่น เครื่องสูบน้ําบริเวณชุมชนบานใตวัด เครื่องสูบน้ํา
บริเวณชุมชนบานใหม่ เครื่องสูบน้ําบริเวณใตสะพานขามแม่น้ําท่า
จีน เครื่องสูบน้ําบริเวณซอยนางเซี้ยะ เครื่องสูบน้ําบริเวณวัดป่าชัย
รังสี เป็นตน

งบลงทุน รวม 744,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 744,800 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน 44,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดา จํานวน 1 คัน คันละ 44,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา
2. กรณีขนาดต่ํากว่า ซีซี ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกิน
กว่า ซีซี ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนตตามขนาด ซี
ซี ที่กําหนดไว
3. ราคาที่กําหนดไม่รวมอุปกรณและค่าจดทะเบียน
4. การจัดซื้อรถจักรยานยนต ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หนา 8 ลําดับที่ 1

ครุภัณฑการเกษตร

วันที่พิมพ : 24/8/2563  09:57:56 หนา : 31/106



เครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟ้าแบบจุ่ม ขนาด 20 แรงมา พรอมชุด
อุปกรณและติดตั้ง

จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟ้าแบบจุ่ม ขนาด 20
 แรงมา พรอมชุดอุปกรณและติดตั้ง จํานวน 1 ชุดๆ ละ 450,000
.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ปมสูบน้ําแบบ Submersible Pump ขับดวยมอเตอร
ไฟฟ้า (Non-Clog Impeller) ซึ่งไดรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2008 
หรือดีกว่า เป็นยี่หอ/รุ่น ทีมีตัวแทนจําหน่ายและมีบริการอะไหล่
พรอมบริการหลังขายในประเทศไทย
2. มีอัตราการสูบ 1,300 ลูกบาศกเมตรต่อชั่วโมง มีอุปกรณตรวจ
สอบและส่งสัญญาณ (Temperature Sensors) เมื่ออุณหภูมิของ
ตลับลูกปนสูงเกินกําหนด และมีอุปกรณตรวจสอบและส่ง
สัญญาณ (Moisture Sensors) เมื่อความชื้นเกินกําหนด
3. มีการเคลือบผิวดวยการชุบหรือทาสี เพื่อป้องกันการกัด
กร่อน และมีกันรั่วที่เพลาแบบ Double Mechanical Seal ติดตั้ง
อยู่ใน Oil Chamber
4. มีตลับลูกปนที่ไดรับการออกแบบไวสําหรับงานหนักต่อเนื่อง
แบบ Maintenance Free Anti-Friction Bearing หล่อลื่นโดย
จาระบี และมีอุปกรณตรวจสอบและส่งสัญญาณเตือนเมื่อเกิด
รั่ว (Leaking Sensors) 
5. มอเตอรไฟฟ้าประกอบเป็นชุดเดียวกับปมน้ํามีระบบป้องกัน
มอเตอรไหม
6. มอเตอรไฟฟ้าขนาดไม่นอยกว่า 20 แรงมา, 380
 โวลต, 6 Poles, 50 เฮิรต, IP68, Insulation Class F ที่รอบ
หมุนไม่เกิน 980 รอบ/นาที
7. ตูควบคุมการทํางานของเครื่องสูบน้ําเป็นตูแบบชนิดกัน
น้ํา (Star delta) พรอมเดินสายไฟระหว่างมิเตอรไฟฟ้าและตูควบ
คุมมอเตอรไฟฟ้าใหเรียบรอย ตองไดรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 พรอมติดตั้งอุปกรณใหใชงานได
8. ท่อทางส่งเป็นท่อสแตนเลสพรอมเชื่อมหนาจาน 2 ดาน หนา
จานเป็นไปตามมาตรฐานผูผลิต ขนาด 10 นิ้ว ดังนี้
 - ท่อขนาด 10 นิ้ว พรอมเชื่อมหนาจาน 2 ดาน ยาวท่อนละ 1
 เมตร จํานวน 2 ท่อ
- ท่อขนาด 10 นิ้ว พรอมเชื่อมหนาจาน 2 ดาน ยาวท่อนละ 3
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 เมตร จํานวน 2 ท่อ
- ของอ 90 องศา พรอมเชื่อมหนาจาน 2 ดาน ขนาด 10
 นิ้ว จํานวน 2 ท่อ
- ปะเก็นยาง สกรู-น็อต ตามจํานวนหนาจานที่เสนอ
- โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ครั้ง
ที่ 3/2563 หนา 20 ลําดับที่ 3

ท่อส่งน้ําพรอมอุปกรณของสถานีสูบน้ําไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อส่งน้ําพรอมอุปกรณของสถานีสูบน้ํา
ไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ท่อสแตนเลส ขนาด 12 นิ้ว ยาว 3 เมตร พรอมเชื่อมหนา
จาน 2 ดาน จํานวน 6 ท่อน 
2. ของอ 90 องศา ท่อสแตนเลส ขนาด 12 นิ้ว พรอมเชื่อมหนา
จาน 2 ดาน จํานวน 4 ตัว 
3. ท่อสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว ยาว 1.5 เมตร พรอมเชื่อมหนา
จาน 2 ดาน จํานวน 4 ท่อน 
4. ของอ 90 องศา ท่อสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว พรอมเชื่อมหนา
จาน 2 ดาน จํานวน 4 ตัว 
- โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 94
 ลําดับที่ 34

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,302,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,397,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,397,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,165,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาล จํานวน 2
 อัตรา พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
เทศบาล และอัตราว่าง 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 2564 – 2566
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเพื่อจ่ายเป็นเงินที่
ปรับเพิ่มต่างๆ ใหแก่พนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผูอํานวยการกองการศึกษา เดือน
ละ 3,500.- บาท/คน ตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23
 วรรคทาย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบงานบุคคลส่วนทองถิ่น พ
.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือน และวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566    

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหนาฝ่ายบริหารการ
ศึกษา เดือนละ 1,500.- บาท/คน ตามความในมาตรา 15
 ประกอบมาตรา 23 วรรคทาย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบงาน
บุคคลส่วนทองถิ่น พ.ศ.2542  ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือน และวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงานในกอง
การศึกษา จํานวน 1 อัตรา พรอมทั้งเงินเพิ่มเงินเดือนพนักงานจาง
ตามภารกิจประจําปี ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 21,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแก่พนักงานจางตาม
ภารกิจ ที่ไดปฏิบัติงานในกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา  ตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558  
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566

งบดําเนินงาน รวม 905,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก่
พนักงานเทศบาล และลูกจางที่ตองมาปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่ง
ด่วนนอกเวลาราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบานใหแก่พนักงานเทศบาล ผูมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บานได    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าเช่าบานของ
ขาราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจํา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายต่าง ๆ โดยแยกเป็น
- ค่ารับวารสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าสมัครสมาชิกนิตยสาร และหนังสือ
ทางวิชาการและวารสารอื่นที่จําเป็น ฯลฯ เป็นตน
- ค่าจางเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่า
จางเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ เป็นตน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าชดใชความเสียหายหรือสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายเพื่อชดใชค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด
แทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาลที่ก่อใหเกิดความเสียหาย

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใชจ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
ลูกจาง ที่ไดรับคําสั่งใหไปราชการหรือตามโครงการศึกษาดู
งาน และค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เป็นตน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑที่ดินและสิ่งก่อ
สรางและทรัพยสินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยาน
พาหนะ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฯลฯ เป็นตน
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่ใชแลว
สิ้นเปลือง หมดสภาพ และคงทน เพื่อใชในงานกองการ
ศึกษา เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก เทป พีวีซีแบบใส ตลับ
ชาด เกาอี้พลาสติก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง พระบรม
ฉายาลักษณ ฯลฯ เป็นตน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เกี่ยว
กับงานประชาสัมพันธ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร  พู่กันและ
สี  ฟิลม แถบบันทึกเสียง และภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผ่นซี
ดี) รูปสี-ขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ เป็นตน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อใชในงาน
กองการศึกษา เช่น เทปบันทึกขอมูล กระดาษต่อเนื่อง ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผ่นกรองแสง แป้น
พิมพ เมาส เครื่องอ่านบันทึกขอมูลแบบต่างๆ ฯลฯ เป็นตน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 655,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใชในราชการ เช่น ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบางปลา ศูนยป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด  อาคารเพื่อการเรียนรูภาษาต่างประเทศ ลานกีฬา สระว่าย
น้ํา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา ฯลฯ เป็นตน

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใชในราชการ เช่น ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบางปลา ศูนยป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด อาคารเพื่อการเรียนรูภาษาต่างประเทศ ลานกีฬา สระว่าย
น้ํา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา ฯลฯ เป็นตน

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท ซึ่งใชในการติดต่อราชการของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลา โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบางปลา ทั้งทางใกลและทางไกล ฯลฯ เป็นตน
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 16,407,020 บาท
งบบุคลากร รวม 6,167,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,167,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,365,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล จํานวน 6
 อัตรา ไดแก่ ครูโรงเรียนอนุบาลฯ จํานวน 4 อัตรา และครูศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 2 อัตรา ตั้งรองรับเงินเดือนผูอํานวยการ
สถานศึกษา อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา พนักงานครูเทศบาล อัตรา
ว่าง จํานวน 1 อัตรา และพนักงานครูเทศบาล (ครูผูช่วย) ที่ไดรับ
จัดสรร อัตราว่าง จํานวน 4 อัตรา พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานและอัตราว่าง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 - 2566

เงินวิทยฐานะ จํานวน 260,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยาฐานะสําหรับชํานาญการพิเศษ (ผูอํานวย
การฯ) เดือนละ 5,600.- บาท/คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับชํานาญการ
พิเศษ เดือนละ 5,600.- บาท/คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับชํานาญการ เดือน
ละ 3,500.- บาท/คน  จํานวน 3 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 - 2566

วันที่พิมพ : 24/8/2563  09:57:56 หนา : 38/106



ค่าจางลูกจางประจํา จํานวน 288,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางใหแก่ลูกจางประจํา  จํานวน 1 อัตรา พรอมทั้ง
เงินเพิ่มค่าจางประจําปีของลูกจางประจํา ตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558  
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 - 2566

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,158,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 11
 อัตรา ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบาง
ปลา และศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ พรอมทั้งเงินปรับปรุงค่าจาง
ประจําปีของพนักงานจางตามภารกิจ           
                      จํานวน   2,050,500.- บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว
 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจางทั่วไป ตําแหน่ง
ภารโรง จํานวน 1 อัตรา  ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบาง
ปลา          
                      จํานวน    108,000.-  บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว
 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก่พนักงานจางตาม
ภารกิจของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลาและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ จํานวน 4 อัตรา    
                       จํานวน    83,000.-  บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว
 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่ว
ไป ตําแหน่งภารโรง จํานวน 1 อัตรา ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบางปลา
                      จํานวน   12,000.-  บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว
 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566

งบดําเนินงาน รวม 6,587,820 บาท
ค่าตอบแทน รวม 26,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก่
พนักงานเทศบาล และลูกจาง ที่ตองมาปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่ง
ด่วนนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบาน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบานใหแก่พนักงานเทศบาล ผูมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บานได    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าเช่าบานของ
ขาราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจํา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 3,938,720 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติด
ตั้งประปา ค่าติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรและเครือข่าย
อินเตอรเน็ต ค่าจางเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธของกองการ
ศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯลฯ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใชจ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักรของพนักงาน และลูกจางที่ตองปฏิบัติงานในกองการ
ศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลา และโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา ที่ไดรับคําสั่งใหไปราชการหรือตาม
โครงการศึกษาอบรมดูงานและค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา เป็นตน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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โครงการเขาค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการเขาค่ายภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ค่า
จางเหมาบริการ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าของที่ระลึกกรรมการ ตลอดจนค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นตอง
ใชในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 74
 ลําดับที่ 3

โครงการแข่งขันกีฬาสีสําหรับโรงเรียนอนุบาลฯและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาสําหรับ
โรงเรียนอนุบาลฯและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ค่า
จางเหมาบริการ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเหรียญรางวัล ค่า
ถวยรางวัล ของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าของที่ระลึก
กรรมการ และเงินหรือของรางวัลสําหรับผูชนะการประกวดหรือ
แข่งขัน ค่าวัสดุหรือค่าจางทําของที่เป็นองคประกอบสําคัญของ
งานนั้นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 82
 ลําดับที่ 1
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โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ค่า
วัสดุอุปกรณ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจาง
เหมาบริการ ตลอดจนค่าใชจ่ายอื่นๆที่จําเป็นตองใชใน
โครงการ ฯลฯ เป็นตน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 81
 ลําดับที่ 1

โครงการสนับสนุนค่าใชจ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 3,078,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการบริหารสถานศึกษา โดยเบิกหักผลัก
ส่งเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยรายไดและการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 74
 ลําดับที่ 1

1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน       
                            จํานวน 1,752,000.-  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยเบิกหัก
ผลักส่งเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ตามรายการ ดังนี้.
- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหแก่ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลา เพื่อจ่ายเป็นค่าสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันใหแก่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลา ที่
เทศบาลตําบลบางปลาจัดตั้งเอง จํานวน 245 วัน ในอัตราคน
ละ 20 บาท จํานวน 60 คน จํานวนนักเรียนเป็นไปตามแผนการ
รับนักเรียนประจําปีการศึกษา 2564 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตาม
หนังสือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่ สค 52305.1/24 ลงวันที่ 22
 พฤษภาคม 2563 และตามจํานวนนักเรียนในระหว่างภาคการ
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ศึกษา โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
                            จํานวน  294,000.-  บาท
- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหแก่โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา เพื่อจ่ายเป็นค่าสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันใหแก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา ที่
เทศบาลตําบลบางปลาจัดตั้งเอง จํานวน 200 วัน ในอัตราคน
ละ 20 บาท จํานวน 364 คน จํานวนนักเรียนเป็นไปตามแผนการ
รับนักเรียนประจําปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบางปลา ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาลฯ ที่ สค 52305.2/28
 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
                           จํานวน 1,456,000.-  บาท
- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหแก่โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบางปลา เพื่อจ่ายเป็นค่าสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให
แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบางปลา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได
                            จํานวน   2,000.-  บาท

 2) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทอง
ถิ่น  
                           จํานวน 194,600.- บาท 
เพื่อใชจ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ โดยเบิก
หักผลักส่งเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม  2563 ตามรายการ ดังนี้.
- ค่าใชจ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา                  
                           จํานวน   20,000.-  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา
- ค่าใชจ่ายอินเตอรเน็ตโรงเรียน     
                           จํานวน   9,600.-  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา
- ค่าใชจ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน             
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                    จํานวน  100,000.-  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการพัฒนาหองสมุดของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบางปลา
- ค่าใชจ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรูในโรงเรียน             
                    จํานวน   50,000.-   บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาแหล่งเรียนรูในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบางปลา
- ค่าใชจ่ายในการรณรงคป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา     
                    จํานวน  15,000.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการแกไขปญหายาเสพติดใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา

 3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใชจ่ายในการจัดการ
ศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
                         จํานวน 1,030,120.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่า
หนังสือเรียน ค่าอุปกรณการเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 และแผนการรับนักเรียนประจําปีการ
ศึกษา 2564 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา ตาม
หนังสือโรงเรียนอนุบาลฯ ที่ สค 52305.2/28 ลงวันที่ 17
 มิถุนายน 2563 ตามรายการ ดังนี้.
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบางปลา คนละ 850.- บาท/ภาคเรียน รวม 2 ภาค
เรียน จํานวน 364 คน และตามที่ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ
เพิ่มเติม       
                          จํานวน  618,800.-  บาท
- ค่าหนังสือเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา คน
ละ 200.- บาท/ปี จํานวน 364 คน และตามที่ไดรับการจัดสรร
เงินงบประมาณเพิ่มเติม                   
                          จํานวน   72,800.-  บาท
- ค่าอุปกรณการเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบาง
ปลา คนละ 100.- บาท/ภาคเรียน รวม 2 ภาคเรียน จํานวน 364
 คน และตามที่ไดรับการจัดสรรเงิน งบประมาณเพิ่มเติม    
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                          จํานวน   72,800.-  บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบาง
ปลา คนละ 300.- บาท/ปี จํานวน 364 คนและตามที่ไดรับการจัด
สรรเงินงบประมาณเพิ่มเติม         
                          จํานวน  109,200.-  บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบาง
ปลา คนละ 215.- บาท/ภาคเรียน รวม 2 ภาคเรียน  จํานวน 364
 คน และตามที่ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติม   
                        จํานวน  156,520.-  บาท

 4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลา  
                             จํานวน 102,000.-  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายค่าจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบางปลา คนละ 1,700.- บาท/ปี จํานวน 60
 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และแผนการรับนัก
เรียน ประจําปีการศึกษา 2564 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตาม
หนังสือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่ สค 52305.1/24 ลงวันที่ 22
 พฤษภาคม 2563 

โครงการสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบาง
ปลา

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการสอนภาษาต่าง
ประเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา เช่น ค่าจางเหมา
จัดหาครูสอนภาษาต่างประเทศ ค่าวัสดุ อุปกรณ หนังสือ คู่
มือ ตําราหลักสูตร  โปรแกรมหรือสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ เป็น
ตน ตามอํานาจหนาที่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 74
 ลําดับที่ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑที่ดินและสิ่งก่อ
สรางและทรัพยสินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยาน
พาหนะ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฯลฯ เป็นตน
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ค่าวัสดุ รวม 2,623,100 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่ใชแลว
สิ้นเปลือง หมดสภาพ และคงทน เพื่อใชในในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบางปลาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก เทปพีวีซีแบบ
ใส ตลับชาด เกาอี้พลาสติก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง และ
สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ เช่น ใบเสร็จรับเงิน แบบ
พิมพต่างๆ ฯลฯ เป็นตน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอด
ไฟ สายไฟฟ้า ไฟฉาย สปอรตไลท ไมโครโฟน ปลั๊กไฟฟ้า ที่ใช
แลวสิ้นเปลืองหมดสภาพ วัสดุคงทน ฯลฯ เป็นตน

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ที่ใชใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ เช่น แกวน้ํา จานรอง ไมกวาด ผงซักฟอก น้ํายาลาง
หองน้ํา กระดาษชําระ สบู่ ยาสีฟน แปรงสีฟน เครื่องฆ่าเชื้อและ
ดับกลิ่นสําหรับหองน้ํา เครื่องฉีดสเปรยอัตโนมัติ เครื่องจ่ายสบู่
เหลว น้ําจืดซื้อจากเอกชน ที่นอน กระติกน้ํารอนและอื่นๆ ผาปู
โตะฯลฯ เป็นตน 
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,468,100 บาท

เพื่อจ่ายสนับสนุนในการจัดซื้ออาหารเสริมนม โดยใหองคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นเป็นหน่วยจัดซื้อจัดจางใหแก่สถานศึกษาตาม
ภารกิจถ่ายโอนงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
 รายการ ดังนี้.
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดซื้อนมใหแก่โรงเรียนวัดบาง
ปลา สังกัด สพฐ.จัดสรรใหเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6
 จํานวน 260 วัน จํานวน 864 คน คนละ 7.37 บาท/คน จํานวน
นักเรียนเป็นไปตามแผนการรับนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2564
 ของโรงเรียนวัดบางปลา ตามหนังสือโรงเรียนวัดบางปลา ที่ ศธ
 04152067/112 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563        
                   จํานวน  1,655,600.-  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนในการจัดซื้อนมใหแก่ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบางปลา (จัดตั้งเอง) โดยจัดสรรใหเด็ก
เล็ก จํานวน 260 วัน จํานวน 60 คน คนละ 7.37 บาท จํานวนนัก
เรียนเป็นไปตามแผนการรับนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2564
 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ตามหนังสือศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ที่ สค
 52305.1/24 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563   
                      จํานวน   115,000.-  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนในการจัดซื้อนมใหแก่โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบางปลา (ซึ่งจัดตั้งเอง) จํานวน 260
 วัน จํานวน 364 คน คนละ 7.37 บาท จํานวนนักเรียนเป็นไป
ตามแผนการรับนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบางปลา ที่ สค 52305.2/28 ลงวันที่ 17
 มิถุนายน 2563    
                      จํานวน   697,500.-  บาท

วัสดุก่อสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสรางเพื่อใชในการ
พัฒนาปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคารสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา เช่น ไม
ต่างๆ สี ตะปู เลื่อย ชะแลง คอน จอบ ปูนซีเมนต กระเบื้อง อิฐ
หรือซีเมนตบล็อก ท่อน้ําและอุปกรณประปา เหล็ก
เสน ทราย สังกะสี ปูนขาว ยางมะตอย ท่อต่างๆ ฯลฯ เป็นตน 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา
เช่น พันธุพืช ปุ๋ย อุปกรณในการขยายพันธุพืช ใบมีด เชือก ผา
ใบ หรือผาพลาสติก วัสดุเพาะชํา จอบหมุน คราดซี่พรวนดิน
ระหว่างแถว กระถางตนไม และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ  เป็นตน 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใชในงาน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ เช่น เทปบันทึกขอมูล กระดาษต่อเนื่อง ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ เมาส เครื่อง
อ่านบันทึกขอมูลแบบต่างๆ ฯลฯ เป็นตน

งบลงทุน รวม 195,600 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 195,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู

จํานวน 110,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม
ค่าติดตั้ง) แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีที
ยู จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 55,400 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 36,000 บีทียู
2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4. ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
    1) แบบแยกส่วน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ท่อ
ทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงค่าติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
    1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ํากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไม่ต่ํากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท
    2) ชนิดตูตั้งพื้น
ขนาดไม่ต่ํากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท
ขนาดไม่ต่ํากว่า 42,000 บีทียู 6,500 บาท
    3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ครั้ง
ที่ 3/2563 หนา 20 ลําดับที่ 1
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ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 38,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 7 ตู ตูละ 5,500
 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หนา 100
 ลําดับที่ 71

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไม่นอยกว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าไดไม่นอยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4/2563 หนา 7 ลําดับที่ 6

อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด ชุดละ 6,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. มีลักษณะการทํางานไม่นอยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
2. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่นอยกว่า 24
 ช่อง 
3. มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายทุกช่อง
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4/2563 หนา 7 ลําดับที่ 5
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อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 1 จํานวน 37,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไร
สาย (Access Point) แบบที่ 1 จํานวน 7 ชุด ชุดละ 5,400
 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1. สามารถใชงานตามมารตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได
เป็นอย่างนอย
2. สามารถทํางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
3. สามารถเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ไดเป็น
อย่างนอย
4. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่นอยกว่า 1
 ช่อง 
5. สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEE 802.3af 
หรือ IEE 802.3at (Power over Ethernet) หรือดีกว่า
6. สามารถบริหารจัดการอุปกรณผ่านทาง
โปรแกรม Web Browser ได
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4/2563 หนา 7 ลําดับที่ 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,456,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,456,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน)

จํานวน 3,456,000 บาท

เพื่อเป็นค่าสนับสนุนในการจัดซื้ออาหารกลางวันใหแก่โรงเรียนวัด
บางปลา จํานวน 864 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตามแผน
การรับนักเรียนประจําปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัดบาง
ปลา ตามหนังสือโรงเรียนวัดบางปลา ที่ ศธ 04152067/112 ลง
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
-เป็นไปตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนวัดบาง
ปลา ที่ ศธ 04152067/163 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แกไข ครั้ง
ที่ 3/2563 หนา 17 ลําดับที่ 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,153,500 บาท

งบบุคลากร รวม 2,481,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,481,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,840,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาล จํานวน 2
 อัตรา พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
เทศบาล และอัตราว่าง 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 2564 – 2566
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่ม
ต่างๆ ใหแก่พนักงานเทศบาล อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา ตาม
หนังสือสํานักงาน 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 2564 – 2566 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผูอํานวยการกองสาธารณ
สุข เดือนละ 3,500.- บาท/คน จํานวน 1 อัตรา ตามความใน
มาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 วรรคทายแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566
   
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งอํานวยการทองถิ่นระดับ
ตน  เดือนละ 1,500.- บาท/คน อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา ตาม
ความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 วรรคทายแห่งพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4
 พฤษภาคม 2559 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต
. ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566   
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ค่าจางลูกจางประจํา จํานวน 209,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา พรอมทั้งเงิน
เพิ่มค่าจางประจําปีของลูกจางประจํา ตามหนังสือสํานักงาน กจ
. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 326,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงานในกอง
สาธารณสุขฯ จํานวน 1 อัตรา พรอมทั้งเงินเพิ่มเงินเดือนพนักงาน
จางตามภารกิจประจําปี และอัตราว่าง 1 อัตรา ตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 21,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแก่ พนักงานจางตาม
ภารกิจที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขฯ จํานวน 1 อัตรา ตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566      

งบดําเนินงาน รวม 633,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก่
พนักงานเทศบาล และลูกจางที่ตองมาปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่ง
ด่วนนอกเวลาราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าเช่าบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบานใหแก่พนักงานเทศบาล ผูมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บานได    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าเช่าบานของ
ขาราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจํา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 361,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องสําหรับรถ
ยนตที่ใชในงานของเทศบาลฯ ฯลฯ เป็นตน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและ
ค่าใชจ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักรของคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และลูกจาง ที่ไดรับคําสั่งใหไปราชการหรือตามโครงการ
ศึกษาอบรมดูงานและค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เป็น
ตน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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ค่าใชจ่ายเพื่อชดใชค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายเพื่อชดใชค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาลที่ก่อใหเกิดความเสียหาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑสิ่งก่อสราง และ
ทรัพยสินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนส่ง ครุภัณฑคอมพิวเตอร และครุภัณฑอื่นๆ ตลอดจนสิ่งก่อ
สรางอื่นๆ ฯลฯ เป็นตน

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่ใชแลว
สิ้นเปลือง หมดสภาพ และคงทน เพื่อใชในงานกองสาธารณ
สุขฯ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอหมึก เทป พีวีซีแบบใส ตลับ
ชาด เกาอี้พลาสติก เครื่องคิดเลขขนาดเล็กตรายาง พระบรมฉาย
ยาลักษณ ฯลฯ เป็นตน 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต่างๆ สําหรับรถยนตของเทศบาล เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ ไขควงแบบต่างๆ คีมล็อก กุญแจเลื่อน กุญแจ
แหวน ล็อกเกียร ล็อกพวงมาลัย ฟิลมกรองแสง ฯลฯ เป็นตน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ต่าง ๆ เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ที่ใชกับ
ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลของเทศบาล

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เกี่ยว
กับงานประชาสัมพันธเช่น กระดาษเขียนโปสเตอร  พู่กันและ
สี ฟิลม แถบบันทึกเสียง หรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผ่นซี
ดี) รูปสี - ขาวดํา ที่ไดจาการลาง อัด ขยาย ฯลฯ  เป็นตน 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อใชในงาน
กองสาธารณสุขฯเช่น เทปบันทึกขอมูล กระดาษต่อเนื่อง ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผ่นกรองแสง แป้น
พิมพ เมาส เครื่องอ่านบันทึกขอมูลแบบต่างๆ ฯลฯ เป็นตน
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งบลงทุน รวม 39,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
นอยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไม่นอยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2
 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอย
กว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
นอยกว่า 4 MB 
3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
นอยกว่า 4 GB 
4. มีหน่วยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
นอยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
นอยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่นอยกว่า 1
 ช่อง 
7. ช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่นอย
กว่า 3 ช่อง 
8. มีแป้นพิมพและเมาส 
9. มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4/2563 หนา 7 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ : 24/8/2563  09:57:57 หนา : 60/106



เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2
 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไม่นอยกว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าไดไม่นอยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4/2563 หนา 7 ลําดับที่ 3 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 841,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 782,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าป่วยการสําหรับนักบริบาลทอง
ถิ่น เช่น ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป และสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จํานวน 2
 คน ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท เป็นเงิน 144,000 บาท ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว
 0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นและการเบิกค่าใช
จ่าย พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 338,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาบริการและอื่นๆ เช่น ค่าจางเหมาจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท และค่า
จางเหมาอื่นๆ เป็นตน
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและ
ค่าใชจ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักรของคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และอาสาสมัคร ที่ไดรับคําสั่งใหไปราชการหรือ
ตามโครงการศึกษาอบรมดูงานและค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา เป็นตน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

โครงการคลองสวย น้ําใส“ราษฎร รัฐ ร่วมใจ คืนน้ําใส ใหคูคลอง” จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการคลองสวย น้ํา
ใส "ราษฎร รัฐ ร่วมใจ คืนน้ําใส ใหคูคลอง" เช่น ค่าจัดงาน ส่ง
เสริม ปรับปรุง แกไข อนุรักษฟนฟูแหล่งน้ํา ค่าจางเหมา ค่าวัสดุ
หรือค่าจางทําของที่เป็นองคประกอบสําคัญของงานนั้นๆ ค่าฝึก
อบรม ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าอาหารพรอมเครื่องดื่ม ค่าของ
ขวัญ เงินรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร รวมถึงค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50(2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 69 ลําดับที่ 1
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยาม
บรมราชกุมารี

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาเจาฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าฝึก
อบรม ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าอาหารพรอม
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่า
สมนาคุณวิทยากร รวมถึงค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) แกไข ครั้ง
ที่ 1/2562 หนา 13 ลําดับที่ 2

โครงการชุมชนปลอดขยะ (ลด และคัดแยกขยะจากตนทางแหล่ง
กําเนิด)

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการชุมชนปลอด
ขยะ (ลด และคัดแยกขยะจากตนทางแหล่งกําเนิด) เช่น ค่าฝึก
อบรม ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าอาหารพรอม
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่า
สมนาคุณวิทยากร รวมถึงค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50(3) และพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของบาน
เมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 72 ลําดับที่ 1
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โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ และเอดส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธและเอดส เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าพิธีเปิด-ปิด
การอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าอาหารพรอมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าสมนาคุณ
วิทยากร รวมถึงค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50(7) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 52 ลําดับที่ 2

โครงการรณรงค ควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบา  ตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค ควบคุม และ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบา ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ ค่าอาหารพรอมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
ของขวัญ เงินรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัข
บา ค่าวัสดุการแพทย ค่าใบรับรองการฉีดวัคซีนเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตว ค่าสํารวจและขึ้นทะเบียนตัวรวมถึงค่าใชจ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0819.3/ว 1795
 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) แกไข ครั้ง
ที่ 1/2562 หนา 13 ลําดับที่ 1
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โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด (To Be  Number One) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

จํานวน 63,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด (To Be Number One) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าพิธี
เปิด-ปิดการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าอาหารพรอมเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญ เงินรางวัล  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร รวมถึงค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 3/2563 หนา 5 ลําดับที่ 1

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ตานภัยมะเร็งเตานม จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าตานภัยมะเร็งเตานม เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าพิธี
เปิด-ปิดการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าอาหารพรอมเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าสมนาคุณ
วิทยากร รวมถึงค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 57 ลําดับ
ที่ 10

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑสิ่งก่อสรางและ
ทรัพยสินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง เครื่องตัด
หญา เครื่องพ่นยุง และครุภัณฑอื่นๆ ตลอดจนสิ่งก่อสรางอื่น ฯลฯ
 เป็นตน

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ที่ใชใน
กองสาธารณสุขฯ เช่น ไมกวาด ถัง ผงซักฟอก แปรง เข่ง และ
อื่นๆ ฯลฯ เป็นตน
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วัสดุก่อสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสราง เช่น ไม
ต่างๆ สี ตะปู เลื่อย ชะแลง คอน จอบ ปูนซีเมนต กระเบื้อง อิฐ
หรือซีเมนตบล็อก ท่อน้ําและอุปกรณประปา เหล็ก
เสน ทราย สังกะสี ปูนขาว โถสวม อ่างลางมือ ท่อต่างๆ ฯลฯ เป็น
ตน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต่างๆ สําหรับรถยนตและรถจักรยานยนตของเทศบาล เช่น ยาง
นอก ยางใน แบตเตอรี่ ไขควงแบบต่างๆ คีมล็อก กุญแจ
เลื่อน กุญแจแหวน ล็อกพวงมาลัย ฟิลมกรองแสง ฯลฯ เป็นตน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ต่างๆ เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ที่ใชกับ
ยานพาหนะ เครื่องตัดหญาตกแต่งตนไม เครื่องพ่นยุง และเครื่อง
จักรกลของเทศบาล

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร หรือการ
แพทย เกี่ยวกับเคมีภัณฑ สําหรับใชในการกําจัดพาหะนําโรค
ติดต่อมาสู่คน เช่น สารเคมีพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย ยากําจัด
หนูค่าเวชภัณฑ เครื่องมือแพทย น้ํายาฆ่าเชื้อโรค ทรายอะเบท
 น้ํายาคลอรีน(ลางตลาด) น้ํายา EM ชุดตรวจสารปนเปอนใน
อาหาร ค่าจัดซื้อวัคซีนพรอมวัสดุอุปกรณในการฉีดเพื่อป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบา ฯลฯ เป็นตน

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น สาร
เคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พันธุ
พืช ปุ๋ย พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว  วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เช่น ใบมีด เชือกผาใบหรือ
พลาสติก กระถางตนไม และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ เป็นตน
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งบลงทุน รวม 59,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,500 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี  แบบเกียรธรรมดา จํานวน 44,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดา จํานวน 1 คัน คันละ 44,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา
2. กรณีขนาดต่ํากว่า ซีซี ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกิน
กว่า ซีซี ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนตตามขนาด ซี
ซี ที่กําหนดไว
3. ราคาที่กําหนดไม่รวมอุปกรณและค่าจดทะเบียน
4. การจัดซื้อรถจักรยานยนต ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4/2563 หนา 7 ลําดับที่ 1

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 14,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1
 เครื่อง เครื่องละ 14,700 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา
2. เป็นรุ่นที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย
3. การจัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นใหพิจารณาถึงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าดวย นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคา
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หนา 8 ลําดับที่ 3
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,246,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,956,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,956,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,440,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาล จํานวน 4
 อัตรา พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
เทศบาล ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และ
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเพื่อจ่ายเป็นเงินที่
ปรับเพิ่มต่างๆใหแก่พนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558
 - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 152,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผูอํานวยการกองช่าง เดือน
ละ 5,600.- บาท/คน จํานวน 1 อัตรา ตามความในมาตรา 15
 ประกอบมาตรา 23 วรรคทายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผูอํานวยการทองถิ่นระดับ
ตน เดือนละ 1,500.- บาท/คน จํานวน 1 อัตรา ตามความใน
มาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 วรรคทายแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนผูอํานวยการกอง
ช่าง เดือนละ 5,600.- บาท/คน จํานวน 1 อัตรา ตามความใน
มาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 วรรคทายแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวัน
ที่ 16 กุมภาพันธ 2548 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566
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ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 348,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจ ที่ปฏิบัติหนาที่ใน
กองช่าง จํานวน 2 อัตรา พรอมทั้งเงินเพิ่มเงินเดือนพนักงานจาง
ตามภารกิจประจําปี ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566

งบดําเนินงาน รวม 277,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 131,000 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแก่ผูที่ไดรับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางงานก่อสราง และคณะกรรมการหรือบุคคลที่ได
รับการแต่งตั้งใหรับผิดชอบจัดทําร่างขอบเขตของงาน หรือราย
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง รวมทั้ง
กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอของกองช่าง ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6
 กันยายน 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก่
พนักงานเทศบาล และลูกจาง ที่ตองมาปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่ง
ด่วนนอกเวลาราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบานใหแก่พนักงานเทศบาล ผูมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บานได    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าเช่าบานของ
ขาราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจํา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 131,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้.-
- ค่ารับวารสาร สําหรับจ่ายเป็นค่าสมัครสมาชิกวารสารและ
หนังสือทางวิชาการ ค่าจางเหมาบริการจัดส่งหนังสือพิมพวารสาร
อื่นที่จําเป็น ค่าเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ ค่าจางเหมาจัดทํา
วารสารของเทศบาล ฯลฯ เป็นตน
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรมต่างๆ ฯลฯ เป็นตน   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าชดใชความเสียหายหรือสินไหมทดแทน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใชความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนกรณี
เกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล ที่ก่อใหเกิดความเสียหาย ฯลฯ เป็นตน
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ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและ
ค่าใชจ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักรของคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และลูกจาง ที่ไดรับคําสั่งใหไปราชการหรือตามโครงการ
ศึกษาอบรมดูงานและค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เป็น
ตน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑสํานัก
งาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ ค่า
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสราง และทรัพยสิน
อื่นๆ เช่น ค่าซ่อมแซมประตูระบายน้ํา เครื่องสูบน้ํา ถนน ท่อ
ระบายน้ํา บ่อพัก ค.ส.ล. สะพาน เขื่อน ศาลาที่พักผู
โดยสาร อาคารสํานักงาน หองน้ําและสิ่งก่อสรางอื่น ๆ ฯลฯ ภาย
ในเขตเทศบาล

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่ใชแลว
สิ้นเปลือง หมดสภาพ และคงทน เพื่อใชในงานกอง
ช่าง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกเทป พีวีซีแบบใส ตลับ
ชาด เกาอี้พลาสติก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง พระบรม
ฉายาลักษณ ฯลฯ เป็นตน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไฟฉาย สปอรต
ไลท ไมโครโฟน ปลั๊กไฟฟ้า ที่ใชแลวสิ้นเปลือง หมดสภาพ วัสดุคง
ทน ฯลฯ เป็นตน
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งบลงทุน รวม 12,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 12,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด ชุด
ละ 12,600 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. โตะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต 
    1) ขนาดกวาง 150 ซม. ลึก 75 ซม. สูง 74 ซม.
2. เกาอี้สํานักงาน 
    1) ขนาดกวาง 63 ซม. ลึก 61 ซม. สูง 110 ซม. 
    2) ทาวแขนผลิตจากเหล็กชุบโครเมี่ยมมีปลอกแขน Pu สีดํา
คลุม
    3) พนักพิงสูงรางรับแผ่นหลังไปถึงศีรษะ
    4) ขาเกาอี้เป็นขาเหล็กชุบโครเมี่ยมอย่างดี  
- เป็นไปตามราคาทองตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4/2563 หนา 7 ลําดับที่ 7

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,726,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,143,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,143,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 668,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาล จํานวน 2
 อัตรา พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
เทศบาลตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และ
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งอํานวยการทองถิ่นระดับตน เดือน
ละ 1,500.- บาท/คน จํานวน 1 อัตรา ตามความในมาตรา 15
 ประกอบมาตรา 23 วรรคทายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558
 - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566

ค่าจางลูกจางประจํา จํานวน 457,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางลูกจางประจํา จํานวน 2 อัตรา พรอมทั้งเงิน
เพิ่มค่าจางประจําปีของลูกจางประจําตามหนังสือสํานักงาน กจ
. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558
 - เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566

งบดําเนินงาน รวม 1,369,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าเช่าบาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบานใหแก่พนักงานเทศบาล ผูมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บานได    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าเช่าบานของ
ขาราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจํา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 970,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 520,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้ .-
- ค่าเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ ค่าจางเหมาบริการและ
อื่นๆ เช่น ค่าจางเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธต่างๆในเขต
เทศบาล ค่าติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซม ค่าธรรมเนียมชี้แนวเขต
ที่ดิน ค่าติดตั้งซ่อมแซมเสียงตามสาย ค่าสํารวจออกแบบงาน
วิศวกรรมโครงสรางงานระบบ และอื่นๆ ฯลฯ เป็นตน
- ค่าจางเหมาขุดลอก คู คลอง ภายในเขตเทศบาลตําบลบางปลา
- ค่าจางเหมาขุดลอกท่อระบายน้ํา ภายในเขตเทศบาลตําบลบาง
ปลา
- ค่าปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ สําหรับจ่ายเป็นค่าจางเหมาปรับปรุง
และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและ
ค่าใชจ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักรของคณะเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และลูกจาง ที่ไดรับคําสั่งใหไปราชการหรือตามโครงการ
ศึกษาอบรมดูงานและค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เป็น
ตน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2561
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑสํานัก
งาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ ค่า
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสราง และทรัพยสิน
อื่นๆ เช่น ค่าซ่อมแซมประตูระบายน้ําเครื่องสูบน้ํา ถนน ท่อ
ระบายน้ํา บ่อพัก ค.ส.ล. สะพาน เขื่อน ศาลาที่พักผู
โดยสาร อาคารสํานักงาน หองน้ํา และสิ่งก่อสรางอื่นๆ ฯลฯ ภาย
ในเขตเทศบาล

ค่าวัสดุ รวม 334,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่ใชแลว
สิ้นเปลือง หมดสภาพ วัสดุคงทน เพื่อใชในงานกอง
ช่าง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกเทปพีวีซีแบบใส ตลับ
ชาด เกาอี้พลาสติก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง พระบรม
ฉายาลักษณ ฯลฯ เป็นตน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไฟฉาย สปอรต
ไลท ไมโครโฟน ปลั๊กไฟ สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ เป็นตน

วัสดุก่อสราง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสราง เพื่อใชในการ
พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ถนน ผิวทาง ไหล่
ทาง เช่น ไมต่างๆ สี ตะปู เลื่อยชะแลง คอน จอบ คราด ปูน
ซีเมนต กระเบื้อง อิฐหรือซีเมนตบล็อก ท่อน้ําและอุปกรณประปา
เหล็กเสน ทราย สังกะสี ปูนขาว ยางมะตอย โถสวม อ่างลาง
มือ ท่อต่างๆ ฯลฯ เป็นตน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต่างๆ สําหรับรถยนตและรถจักรยานยนตของเทศบาล เช่น ยาง
นอก ยางในแบตเตอรี่ ไขควงแบบต่างๆ คีมล็อก กุญแจ
เลื่อน กุญแจแหวน ล็อกเกียร ล็อกพวงมาลัย ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
 เป็นตน
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ต่างๆ เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ที่ใชกับ
ยานพาหนะ เครื่องกําเนิดไฟฟ้า และเครื่องจักรกลของเทศบาล

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เกี่ยว
กับงานประชาสัมพันธ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร พู่กันและ
สี ฟิลม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผ่นซี
ดี) รูปสี-ขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ เป็นตน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เช่น แผ่น
หรือจานบันทึกขอมูล เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ กระดาษต่อเนื่อง ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ เมาส เครื่องอ่านบันทึก
ขอมูลแบบต่างๆ ฯลฯ เป็นตน

วัสดุสํารวจ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํารวจ เช่น ไมสตาฟอลูมิ
เนียมแบบชักยาว 3 เมตร เทปวัดระยะ บันไดอลูมิเนียม และ
อื่นๆ ฯลฯ เป็นตน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า บริเวณบ่อพักท่อระบายน้ําใตสะพาน
ขามแม่น้ําท่าจีน ฯลฯ และค่ากระแสไฟฟ้ากลองวงจรปิดภายใน
เขตเทศบาลฯ และค่ากระแสไฟฟ้าลานกีฬาริมถนนทางเขา
เทศบาล ฯลฯ เป็นตน
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งบลงทุน รวม 1,214,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 174,400 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี  แบบเกียรอัตโนมัติ จํานวน 51,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
อัตโนมัติ จํานวน 1 คัน คันละ 51,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา
2. กรณีขนาดต่ํากว่า ซีซี ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกิน
กว่า ซีซี ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนตตามขนาด ซี
ซี ที่กําหนดไว
3. ราคาที่กําหนดไม่รวมอุปกรณและค่าจดทะเบียน
4. การจัดซื้อรถจักรยานยนต ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2563 หนา 8 ลําดับที่ 1

รถลากจูง ใชลอ จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถลากจูง ใชลอ  จํานวน 1 คัน คัน
ละ 55,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เป็นรถพ่วงลากจูงบรรทุกเครื่องป่นไฟขนาด 0.90 x 1.4 (เมตร)
2. ขนาดกวางช่วงบรรทุก 90 ซม.
3. ขนาดความยาวช่วงบรรทุก 1.4 เมตร
4. 1 เพลา 2 ลอ
5. โครงสรางคลัสซีใชเหล็ก 100 x 50 x 5 x 7.5 x 6000 mm
6. ช่วงล่างแหนบโชค
7. กระทะลอ 6 รู ขอบ 15 นิ้ว
8. ขนาดยาง 215/70/15
9. มีขาค้ําหนา
10. โครงสรางรับน้ําหนัก 1.5 ตัน
- เป็นไปตามราคาทองตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หนา 9 ลําดับที่ 7

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่นอยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่นอยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2
 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอย
กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย 
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
นอยกว่า 12 MB 
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจําขนาดไม่นอยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่นอยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่นอยกว่า 2 GB 
4. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
นอยกว่า 8 GB 
5. มีหน่วยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
นอยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
นอยกว่า 480 GB จํานวน 1 หน่วย
6. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่นอยกว่า 1
 ช่อง
8. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่นอย
กว่า 3 ช่อง
9. มีแป้นพิมพและเมาส
10. มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
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คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2563 หนา 8 ลําดับที่ 2

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 3
 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไม่นอยกว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าไดไม่นอยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2563 หนา 8 ลําดับที่ 3

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,040,000 บาท
ค่าก่อสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนริมเขื่อน บริเวณชุมชนบานใหม่ (กองช่าง) จํานวน 1,040,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศนระยะทางยาว 300.00 ม
. ประกอบดวย
- ปลูกตนไม ขนาดความสูง 3.00 ม. จํานวน 25 ตน
- ติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจง จํานวน 8 ชุด 
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลลขนาด 30 วัตต จํานวน 20 โคม 
- ติดตั้งมานั่งสนาม จํานวน 20 ชุด 
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2563 หนา 4 ลําดับที่ 1

งานสวนสาธารณะ รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑสํานัก
งาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ ค่า
บํารุงรักษา หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสราง และทรัพยสิน
อื่นๆ เช่น ค่าซ่อมแซมประตูระบายน้ํา เครื่องสูบน้ํา ถนน ท่อ
ระบายน้ํา บ่อพัก ค.ส.ล. สะพาน เขื่อน ศาลาที่พักผู
โดยสาร อาคารสํานักงาน หองน้ํา และสิ่งก่อสรางอื่นๆ ฯลฯ ภาย
ในเขตเทศบาลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุก่อสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสราง เพื่อใชในการ
พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ถนน ผิวทาง ไหล่
ทาง เช่น ไมต่างๆ สี ตะปู เลื่อย ชะแลง คอน จอบ คราด ปูน
ซีเมนต กระเบื้อง อิฐหรือซีเมนตบล็อก ท่อน้ําและอุปกรณ
ประปา เหล็กเสน ทราย สังกะสี ปูนขาว ยางมะตอยโถสวม อ่าง
ลางมือ ท่อต่างๆ ฯลฯ เป็นตน

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น พันธุ
พืช ปุ๋ย อุปกรณในการขยายพันธุพืช ใบมีด เชือก ผาใบหรือผา
พลาสติก วัสดุเพาะชํา จอบหมุน คราดซี่พรวนดินระหว่าง
แถว กระถางตนไม และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ เป็นตน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 5,807,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,475,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,475,300 บาท
ค่าจางลูกจางประจํา จํานวน 515,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางใหแก่ลูกจางประจํา จํานวน 2 อัตรา พรอมทั้ง
เงินเพิ่มค่าจางประจําปีของลูกจางประจําตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558   
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566
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ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 864,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจางทั่วไป จํานวน 8 อัตรา ที่ปฏิบัติ
หนาที่ในงานกําจัดขยะมูลฝอยฯ เทศบาลตําบลบางปลา ตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558   
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก่พนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 8 อัตรา ที่ปฏิบัติหนาที่ในงานกําจัดขยะมูลฝอยฯ
เทศบาลตําบลบางปลา ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบ
ต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566

งบดําเนินงาน รวม 4,331,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจํา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 3,671,900 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 3,366,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้.-
- ค่าจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ดานการรักษาความสะอาด และสิ่งแวดลอม จํานวน 17 อัตรา
                      เป็นเงิน 1,836,900.- บาท
- ค่าจางเหมาบริการและอื่นๆ เช่น ค่าจางเหมาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธต่างๆ ค่าจางเหมาดูแลรักษาความสะอาดในการจัดงาน
ต่างๆ ของเทศบาล ค่าจางเหมาดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ประปาในเขตเทศบาลฯ ค่าจางเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามัน
เครื่องรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย ที่ใชในงานของเทศบาลฯ ค่าติด
ตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท และค่าจางเหมาอื่นๆ ฯลฯ เป็นตน 
                      เป็นเงิน   30,000.- บาท
- ค่าจางเหมากําจัดทําลายขยะมูลฝอยที่เทศบาลดําเนินการจัดเก็บ
รวบรวมและขนยายใหกับผูรับจางเป็นผูดําเนินการกําจัดและ
ทําลาย        
                     เป็นเงิน   1,500,000.- บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและ
ค่าใชจ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักรของคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และลูกจาง ที่ไดรับคําสั่งใหไปราชการหรือตามโครงการ
ศึกษาอบรมดูงานและค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เป็น
ตน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑสิ่งก่อสรางและ
ทรัพยสินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง เครื่องตัด
หญา เครื่องพ่นยุง และครุภัณฑอื่นๆ ตลอดจนสิ่งก่อสราง
อื่นๆ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ที่ใชใน
กองสาธารณสุขฯ เช่น ไมกวาด ผงซักฟอก ถังขยะ แปรง เข่ง น้ํา
จืดซื้อจากเอกชนและอื่นๆ ฯลฯ เป็นตน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต่างๆ สําหรับรถยนตของเทศบาล เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ ไขควงแบบต่างๆ คีมล็อก กุญแจเลื่อน กุญแจ
แหวน ล็อกเกียร ล็อกพวงมาลัย ฟิลมกรองแสง ฯลฯ เป็นตน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ต่างๆ เช่น น้ํามันดีเซลน้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันไฮโดรลิค
 ฯลฯ ที่ใชกับยานพาหนะและเครื่องจักรกลของเทศบาล 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสําหรับ
พนักงานเทศบาลเก็บขนขยะมูลฝอย เช่น เสื้อ กางเกง รองเทา ถุง
มือ ผายางกันเปอน หมวก ฯลฯ เป็นตน 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใชในราชการ เช่น บ่อบําบัดน้ําเสีย
ในเขตเทศบาล ฯลฯ เป็นตน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 245,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือนรอน หรือประสบภัย
ดานต่าง ๆ  เช่น ดานสาธารณภัย  ดานคุณภาพชีวิต  ดานสาธารณ
สุข

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนที่
ไดรับความเดือนรอน หรือประสบภัยดานต่าง ๆ เช่น ดาน
สาธารณภัย ดานคุณภาพชีวิต ดานสาธารณสุข ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 26
 เมษายน 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 3526 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเรื่องค่าใชจ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หนา 6 ลําดับที่ 1

โครงการบานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชัน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการบานทองถิ่นไทย เทิด
ไทองคราชัน เช่น ค่าก่อสรางซ่อมแซมที่อยู่อาศัยใหกับประชาชน
ผูยากไรและผูดอยโอกาส และค่าใชจ่ายอื่นๆที่จําเป็น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2206 ลงวันที่ 13
 กรกฎาคม 2552  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเรื่องค่าใชจ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 48
 ลําดับที่ 1
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โครงการบําบัดรักษา ฟนฟู และฝึกอาชีพใหกับผูเสพยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการบําบัด
รักษา ฟนฟู และฝึกอาชีพใหกับผูเสพยาเสพติด เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม รวมถึงค่าใชจ่ายอื่นๆที่จําเป็น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0810.6/ว
 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 58
 ลําดับที่ 2

โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงค่า
ใชจ่ายอื่นๆที่จําเป็น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 58
 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่นและแผนชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัด
ทําเอกสารรูปเล่ม รวมถึงค่าใชจ่ายอื่นๆที่จําเป็น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 60
 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาฝีมือ และศักยภาพใหแก่ประชาชน 
กลุ่มสตรี และผูพิการ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
อาชีพ พัฒนาฝีมือ และศักยภาพใหแก่ประชาชน กลุ่มสตรี และผู
พิการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ
ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใชจ่ายอื่นๆที่จําเป็น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3526 ลง
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4/2563 หนา 5 ลําดับที่ 1 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 2,120,600 บาท

งบบุคลากร รวม 871,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 871,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 355,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาล อัตราว่าง 1
 อัตรา พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
เทศบาล ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และ
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 515,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงานในงาน
กีฬาและนันทนาการ จํานวน 2 อัตรา พรอมทั้งเงินเพิ่มเงินเดือน
พนักงานจางตามภารกิจประจําปี ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558    
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี 2564 – 2566

งบดําเนินงาน รวม 1,235,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก่
พนักงานเทศบาล และลูกจางที่ตองมาปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่ง
ด่วนนอกเวลาราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าเช่าบาน จํานวน 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบานใหแก่พนักงานเทศบาล ผูมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บานได    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าเช่าบานของ
ขาราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจํา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 870,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาบริการ และอื่นๆ เช่น ค่าจางเหมาจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธต่างๆในเขตเทศบาล ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจางเหมาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพต่างๆ) ของงานกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ
 เป็นตน
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใชจ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาลและลูกจาง ที่ไดรับคําสั่งใหไปราชการหรือ
ตามโครงการศึกษาอบรมดูงาน และค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา เป็นตน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชน เช่น ค่าใชจ่ายในการจัดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าเงินรางวัล
ทีมที่ชนะการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการผูตัดสิน ค่าวัสดุหรือ
ค่าจางทําของที่เป็นองคประกอบสําคัญของงานนั้นๆ ตลอดจนค่า
รื้อถอน ค่าเช่าเต็นท ค่าเช่าอุปกรณไฟฟ้าและเครื่องเสียง ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าใชจ่ายอื่นๆที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 83
 ลําดับที่ 1
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โครงการศูนยนันทนาการเพื่อประชาชนเทศบาลตําบลบางปลา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการศูนยนันทนาการเพื่อ
ประชาชนเทศบาลตําบลบางปลา เช่น ค่าใชจ่ายในการจัด
งาน การประชุม การฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าอาหารเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุกีฬา ค่าของขวัญ ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ตลอดจนค่าใชจ่ายอื่นๆที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 83
 ลําดับที่ 3

โครงการอบรมกีฬาภาคฤดูรอน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการอบรมกีฬาภาคฤดู
รอน เช่น ค่าใชจ่ายในการจัดงานการฝึกอบรม พิธีเปิด-ปิด ค่า
วัสดุอุปกรณ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
ของขวัญ ค่าสมนาคุณวิทยากร ตลอดจนค่าใชจ่ายอื่นๆที่จําเป็นใน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 83
 ลําดับที่ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑสิ่งก่อสรางและ
ทรัพยสินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑการ
ศึกษา ครุภัณฑกีฬา และครุภัณฑอื่นๆ ที่ใชในงานกีฬาและ
นันทนาการ ตลอดจนสิ่งก่อสรางอื่นๆ เช่น อาคารสระว่ายน้ํา และ
ครุภัณฑอื่นๆ ในสระว่ายน้ํา ฯลฯ เป็นตน
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ค่าวัสดุ รวม 335,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆของสระ
ว่ายน้ําเทศบาลตําบลบางปลา ที่ใชแลวสิ้นเปลือง หมดสภาพ วัสดุ
คงทน เพื่อใชในงานกองการ
ศึกษา เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก เทปพีวีซีแบบใส ธง
ชาติ ตลับชาด เกาอี้พลาสติก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรา
ยาง พระบรมฉายาลักษณ และสิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ เช่น ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพต่างๆ ฯลฯ เป็นตน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ต่างๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟฟ้า ไฟฉาย สปอรตไลท โคม
ไฟ ไมโครโฟน ปลั๊กไฟฟ้า ที่ใชแลวสิ้นเปลือง หมดสภาพ วัสดุคง
ทน ฯลฯ เป็นตน

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เกี่ยวกับเคมีภัณฑต่างๆ เช่น คลอรีน กรด
เกลือ ผงกรอง น้ํายาต่างๆ ชุดแผ่นผากรอง เครื่องกรองน้ํา ฯลฯ
 ซึ่งจําเป็นตองใชในงานสระว่ายน้ําและงานกีฬาและนันทนาการ

วัสดุกีฬา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยางหัดว่าย
น้ํา แผ่นหัดว่ายน้ําชนิดโฟมยาง ไมแบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ลูก
ฟุตบอล ลูกตะกรอ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 14,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จํานวน 1
 เครื่อง เครื่องละ 14,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. สามารถดูดฝุ่นและน้ํา
2. เป็นราคาพรอมอุปกรณ
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หนา 101
 ลําดับที่ 79

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 918,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 918,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 918,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 215,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีต่างๆ  โดยแยกเป็น
รายการดังต่อไปนี้.-
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจา
อยู่หัว   
                      เป็นเงิน  150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดงานหรือจัดกิจกรรมงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยู่หัว เช่น ค่าใชจ่ายในการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม ธูปเทียน พานพุ่ม ค่าวัสดุหรือค่าจางทํา
ของที่เป็นองคประกอบสําคัญของงานนั้นๆ  ตลอดจนค่ารื้อ
ถอน ค่าเช่าเวทีและเต็นท ค่าเช่าอุปกรณไฟฟ้าและเครื่องเสียง ค่า
เช่าสถานที่จัดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ รวมถึงค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
ในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 77
 ลําดับที่ 3
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจาฯ พระบรมราชินี    
                          เป็นเงิน 20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดงานหรือจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เช่น ค่าใชจ่าย
ในการตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม ธูปเทียน พานพุ่ม ค่าวัสดุหรือค่า
จางทําของที่เป็นองคประกอบสําคัญของงานนั้นๆ ตลอดจนค่ารื้อ
ถอน ค่าเช่าเวทีและเต็นท ค่าเช่าอุปกรณไฟฟ้าและเครื่องเสียง ค่า
เช่าสถานที่จัดงานค่าวัสดุอุปกรณ รวมถึงค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
ในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 77
 ลําดับที่ 4

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราช
ชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
             เป็นเงิน  23,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดงานหรือจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่ง
ชาติ เช่น ค่าใชจ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม ธูป
เทียน พานพุ่ม ค่าวัสดุหรือค่าจางทําของที่เป็นองคประกอบสําคัญ
ของงานนั้นๆ ตลอดจนค่ารื้อถอน ค่าเช่าเวทีและเต็นท ค่าเช่า
อุปกรณไฟฟ้าและเครื่องเสียง ค่าเช่าสถานที่จัดงานค่าวัสดุ
อุปกรณ รวมถึงค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 77
 ลําดับที่ 5

โครงการงานวันปิยมหาราช                                            
   
                          เป็นเงิน  2,000.-บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดงานและจัดกิจกรรมงานวันปิยมหา
ราช เช่น ค่าใชจ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม ธูป
เทียน  พานพุ่ม ค่าวัสดุ หรือค่าจางทําของที่เป็นองคประกอบ
สําคัญของงานนั้นๆ ค่าวัสดุอุปกรณ รวมถึงค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 77
 ลําดับที่ 6

โครงการงานประเพณีวันเขาพรรษา       
                      เป็นเงิน  10,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดงานและจัดกิจกรรมงานประเพณี
วันเขาพรรษา เช่น ค่าใชจ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม ธูป
เทียน ค่าใชจ่ายในการจัดนิทรรศการความรู หรือค่าจางทําของที่
เป็นองคประกอบสําคัญของงานนั้นๆ ค่าวัสดุอุปกรณ รวมถึงค่าใช
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 78
 ลําดับที่ 7

โครงการงานวันวิสาขบูชา        
                       เป็นเงิน  10,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดงาน และจัดกิจกรรมงานวันวิสาข
บูชา เช่น ค่าใชจ่ายในการตกแต่งสถานที่  ค่าดอกไม ธูปเทียน ค่า
ใชจ่ายในการจัดนิทรรศการความรู หรือค่าจางทําของที่เป็นองค
ประกอบสําคัญของงานนั้นๆ ค่าวัสดุอุปกรณ รวมถึงค่าใชจ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 78
 ลําดับที่ 8
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการงานประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการงานประเพณีรดน้ําดํา
หัวผูสูงอายุ เช่น ค่าใชจ่ายในการจัดงาน ส่งเสริมอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรม ค่าใชจ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม ธูปเทียนใน
พิธีเปิด-ปิด ค่ามหรสพ เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ และเงิน
หรือของรางวัลสําหรับผูชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าวัสดุหรือ
ค่าจางทําของที่เป็นองคประกอบสําคัญของงานนั้นๆ ค่าเช่า
อุปกรณไฟฟ้าและเครื่องเสียง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าใชจ่ายใน
การประกวดหรือแข่งขันต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ รวมถึงค่าใชจ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ครั้ง
ที่ 1/2562 หนา 15 ลําดับที่ 1

โครงการงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการงานประเพณีวันขึ้นปี
ใหม่ เช่น ค่าใชจ่ายในการจัดงานหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรม ค่ารื้อถอน ค่าเช่าเต็นท ค่าเช่าอุปกรณ
ไฟฟ้า ค่าเช่าสถานที่จัดงาน  รวมถึงค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นใน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 78
 ลําดับที่ 9
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โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการงานประเพณีวันลอย
กระทง เช่น ค่าใชจ่ายในการจัดงานส่งเสริมอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรม ค่าใชจ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม ธูปเทียนใน
พิธีเปิด-ปิด ค่ามหรสพ เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ และเงิน
หรือของรางวัลสําหรับผูชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าวัสดุหรือ
ค่าจางทําของที่ที่เป็นองคประกอบสําคัญของงานนั้นๆ ตลอดจน
ค่ารื้อถอน ค่าเช่าเวทีและเต็นท ค่าเช่าอุปกรณไฟฟ้าและเครื่อง
เสียง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าใชจ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
ต่างๆ ค่าใชจ่ายระหว่างการจัดงาน ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ํา
ประปา รวมถึงค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 78
 ลําดับที่ 10

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น เช่น ค่าใชจ่ายในการจัดงานและจัดกิจกรรมส่ง
เสริมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น ค่าใชจ่ายในการตกแต่ง
สถานที่ ค่าดอกไม ธูปเทียนในพิธีเปิด-ปิด ค่ามหรสพ เงิน
รางวัล ค่าของที่ระลึกกรรมการ และเงินหรือของรางวัลสําหรับผู
ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าวัสดุหรือค่าจางทําของที่เป็นองค
ประกอบสําคัญของงานนั้นๆ ตลอดจนค่ารื้อถอน ค่าเช่าเต็นท ค่า
เช่าอุปกรณไฟฟ้าและเครื่องเสียง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน รวมถึงค่า
ใชจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ครั้ง
ที่ 1/2562 หนา 15 ลําดับที่ 2
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 5,105,000 บาท

งบลงทุน รวม 5,105,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,105,000 บาท
ค่าก่อสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬา เทศบาลตําบลบางปลา (กองการ
ศึกษา)

จํานวน 2,483,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปูพื้นลู่วิ่งดวยยางสังเคราะห หนา 13 มม. มีพื้นที่
ไม่นอยกว่า 800 ตร.ม. พรอมตีเสนลู่วิ่ง (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ กําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2563 หนา 6 ลําดับที่ 1

เงินชดเชยค่างานก่อสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (ค่า K) (กอง
การศึกษา)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่างานก่อสรางตามสัญญาแบบปรับราคา
ได (ค่า K) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

ค่าก่อสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนเทศบาลซอย 
4 (กองช่าง)

จํานวน 2,482,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดผิว
ทางกวาง 5.00-9.50 ม. ยาว 660.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่นอยกว่า 6,770 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลฯกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4/2563 หนา 4 ลําดับที่ 1

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนทางเทาถนนภายในเขตเทศบาลตําบลบาง
ปลา (กองช่าง)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศนโดยการปลูกไมเถาเลื้อยลําตน มี
ความยาวไม่นอยกว่า 2 ม. พรอมซุมรองรับ จํานวน 10 ซุม (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ กําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4/2563 หนา 4 ลําดับที่ 2
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เงินชดเชยค่างานก่อสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (ค่า K) (กอง
ช่าง)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่างานก่อสรางตามสัญญาแบบปรับราคา
ได (ค่า K) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใชในราชการ เช่น ตลาดสดเทศบาล
ตําบลบางปลา ฯลฯ เป็นตน

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใชในราชการ เช่น ตลาดสดเทศบาล
ตําบลบางปลา ฯลฯ เป็นตน

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,076,400 บาท

งบกลาง รวม 16,076,400 บาท
งบกลาง รวม 16,076,400 บาท
ค่าชําระหนี้เงินตน จํานวน 2,950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชําระหนี้เงินตนค่าก่อสรางอาคารตลาดสด
เทศบาลตําบลบางปลาพรอมสาธารณูปโภค และอาคาร
อเนกประสงคของเทศบาลตําบลบางปลา

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชําระดอกเบี้ยค่าก่อสรางอาคารตลาดสดเทศบาล
ตําบลบางปลาพรอมสาธารณูปโภคและอาคารอเนกประสงคของ
เทศบาลตําบลบางปลา
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ที่เทศบาลตองจ่ายใหแก่กองทุน
ประกันสังคม ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนใหแก่สํานักงานประกัน
สังคม ในอัตรารอยละ 0.2 ของค่าจางโดยประมาณทั้งปี คํานวณ
จากค่าจางตั้งแต่วันที่มีหนาที่เงินสมทบประจําปี 2564 เพื่อให
ความคุมครองแก่ลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หาย อันเนื่องมาจากการทํางานใหแก่นายจาง ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
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เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น จํานวน 22,000 บาท

- รายการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน   
                         เป็นเงิน  10,000.- บาท 
เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน สนับสนุนวัสดุ  
อุปกรณ บุคลากร และสถานที่ สนับสนุนการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมอื่นๆที่เป็นบริการสาธารณะ ภายใตอํานาจหนาที่ของ
เทศบาล รวมทั้งส่งเสริมใหประชาชนมีการสรางความรู ความเขา
ใจหลักการและวิธีการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ทั้งการ
ประชุมชี้แจง การศึกษาดูงานพื้นที่ตนแบบกองทุนสวัสดิการชุมชน
และกระบวนการอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553  
- รายการเงินช่วยพิเศษ    
                         เป็นเงิน  12,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานส่วนทองถิ่น ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจางถึงแก่ความตาย และเงินค่าทําขวัญ กรณี
พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ประสบอันตราย หรือ
บาดเจ็บขณะปฏิบัติราชการตามสิทธิอันพึงไดรับ เงินค่าทํา
ศพ และอื่นๆ

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,408,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรายจ่ายตามโครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  แยก
เป็น.-
-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 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยหลักเกณฑการ
จ่ายเงินเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2552 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 47
 ลําดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,440,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรายจ่ายตามโครงการเบี้ยยังชีพผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ คนละ 800 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยหลักเกณฑการ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2553 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 47
 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรายจ่ายตามโครงการเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสคน
ละ 500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3
 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการจ่ายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2548
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 47
 ลําดับที่ 1

สํารองจ่าย จํานวน 683,000 บาท

เพื่อสํารองในกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็น ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ไม่ไดตั้งจ่ายไว หรือมีความจําเป็นตองจ่าย หรือตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายไวแลว แต่ไม่พอจ่ายตามความเหมาะสม ใหเป็น
อํานาจของผูบริหารทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541
 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543  และใหตั้งจ่ายให
เพียงพอต่อสาธารณภัยในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเป็นส่วนร่วม หรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิด
สาธารณภัยได ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 19

วันที่พิมพ : 24/8/2563  09:57:58 หนา : 103/106



รายจ่ายตามขอผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดย
พิจารณาจากงบประมาณรายรับจริงประจําปีที่ผ่านมา ยกเวนเงิน
กู เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท โดยจะตอง
ไม่นอยกว่ารอยละ 1/6  ของรายรับดังกล่าว แต่ทั้งนี้ไม่
เกิน 750,000 บาท ตามขอบังคับ ส.ท.ท. พ.ศ.2543 ขอ 16
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยรายจ่ายของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555   

เงินสมทบเป็นค่าใชจ่ายในการบริหารงานระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ขนาดเล็ก เทศบาลตําบลบางปลา

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบค่าใชจ่ายในการบริหารงานระบบบําบัดน้ํา
เสียรวมขนาดเล็กเทศบาลตําบลบางปลา ตามบันทึกขอตกลงหลัก
เกณฑ และวิธีการสมทบค่าใชจ่ายสําหรับการบริหารงานระบบ
บําบัดน้ําเสียขนาดเล็กเทศบาลตําบลบางปลา เลขที่ 6/2560 ลง
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 โดยมติที่ประชุมสมัยสามัญ สมัย
ที่ 3 เมื่อวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยวิธีการงบ
ประมาณ พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
 หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ ขอ 38 วรรคแรก

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทอง
ถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0819.2/ว
 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติฯ พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการตั้ง
งบประมาณขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ
.ศ.2561 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
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รายการค่าใชจ่ายสําหรับทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และ
ผูดอยโอกาสขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ่ายสําหรับทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นัก
ศึกษา และผูดอยโอกาส ไดแก่ เด็กกําพรา เด็กยากจน และคน
พิการในทองถิ่น ตองเป็นการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่าการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ซึ่งรัฐจัดใหโดยไม่เก็บค่าใชจ่าย) หรือเทียบเท่า แต่
ตองไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ใหเบิกจ่ายไดเฉพาะค่าเล่า
เรียน หรือค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าบํารุง หรือค่าหน่วย
กิต ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวัน
ที่ 30 เมษายน 2550
                             เป็นเงิน 5,000.- บาท     

 เพื่อเป็นค่าใชจ่ายสําหรับการใหความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่
ศึกษาในหลักสูตรไม่เกินการศึกษาขั้นพื้นฐานองคกรปกครองส่วน
ทองถิ่นสามารถใหความช่วยเหลือ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณการ
เรียน ชุดนักเรียน และค่าหนังสือเรียนไดตามความจําเป็น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30
 เมษายน 2550 
                             เป็นเงิน  5,000.-  บาท 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการส่วนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 1,066,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการส่วนทอง
ถิ่น โดยคํานวณตั้งจ่ายเงินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ
.2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขา
ราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ.2500 โดยตั้งจ่ายในอัตรารอยละ 2 ของ
รายได ประจําปีงบประมาณทั่วไป (ไม่รวมรายจ่ายไดจาก
พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให  หรือเงินอุดหนุน) ตามหนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการส่วนทองถิ่น กรมส่ง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวัน
ที่ 30 กันยายน 2562
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เงินช่วยค่าครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการส่วน
ทองถิ่นที่มิใช่ตําแหน่งครู (ชคบ.) ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 6947 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินช่วยค่าครอง
ชีพผูรับบํานาญของขาราชการส่วนทองถิ่น (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจางประจําใหแก่ลูกจางประจําที่พน
จากราชการ และมีสิทธิไดรับบําเหน็จปกติ หรือบําเหน็จรายเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยบําเหน็จลูกจาง
ของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ.2542
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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

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการโครงการอื่น

22,000

ค่าชําระดอกเบี้ย 300,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

100,000

เงินสมทบเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมขนาด
เล็ก เทศบาลตําบลบาง
ปลา

400,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

200,000

รายการค่าใช้จ่าย
สําหรับทุนการศึกษาแก่
เด็กนักเรียน นักศึกษา 
และผู้ด้อยโอกาสของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

10,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการโครงการอื่น

22,000

ค่าชําระดอกเบี้ย 300,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

100,000

เงินสมทบเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมขนาด
เล็ก เทศบาลตําบลบาง
ปลา

400,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

200,000

รายการค่าใช้จ่าย
สําหรับทุนการศึกษาแก่
เด็กนักเรียน นักศึกษา 
และผู้ด้อยโอกาสของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

10,000
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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

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

ค่าชําระหนี้เงินต้น 2,950,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

400,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,408,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

1,066,000

สํารองจ่าย 683,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,440,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

30,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

ค่าชําระหนี้เงินต้น 2,950,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

400,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,408,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

1,066,000

สํารองจ่าย 683,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,440,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

30,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,555,200 1,555,200

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

207,400 207,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,800 725,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 515,700 1,212,300 326,300 2,296,500

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 15,900 24,000 12,800

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

96,000 21,500 116,500

เงินเดือนพนักงาน 355,400 2,108,000 1,840,000 4,530,800

เงินวิทยฐานะ 260,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 972,400 209,700 288,500

เงินประจําตําแหน่ง 170,400 60,000 60,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 85,000 5,000 55,000

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 144,000

ค่าเช่าบ้าน 500 41,000 42,000 11,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 20,000 5,000 40,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 30,000 3,936,900 30,000 130,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

215,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563  12:17:00 หน้า : 5/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 932,100 1,211,100 6,494,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000 48,000 124,700

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

96,000 7,200 337,200

เงินเดือนพนักงาน 671,500 7,489,200 16,994,900

เงินวิทยฐานะ 260,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 917,700 2,388,300

เงินประจําตําแหน่ง 18,000 568,800 877,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 130,000 295,000

ค่าเบี้ยประชุม 5,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

78,000 73,380 345,380

ค่าเช่าบ้าน 155,000 249,500

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 40,000 135,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000 652,000 4,798,900

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000 225,000
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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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือสินไหมทดแทน

1,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000 55,000 210,000 150,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ค่าใช้จ่ายเพื่อชดใช้ค่า
เสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน

1,000

ค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียม
ความพร้อมของท้องถิ่น
ที่จะรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล

10,000 10,000

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือสินไหมทดแทน

6,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

60,000 450,000 945,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายเพื่อชดใช้ค่า
เสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน

10,000 11,000

ค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียม
ความพร้อมของท้องถิ่น
ที่จะรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจฯ

10,000 10,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563  12:17:00 หน้า : 8/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ Big Cleaning 
Day

โครงการเข้าค่ายภาษา
อังกฤษโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบางปลา

20,000

โครงการแข่งขันกีฬาสี
สําหรับโรงเรียน
อนุบาลฯและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

โครงการคลองสวย น้ํา
ใส“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ 
คืนน้ําใส ให้คูคลอง”

40,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธรฯ สยามบรม
ราชกุมารี

25,000

โครงการงานประเพณี
รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ

150,000

โครงการงานประเพณี
วันขึ้นปีใหม่

23,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563  12:17:00 หน้า : 9/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ Big Cleaning 
Day

5,000 5,000

โครงการเข้าค่ายภาษา
อังกฤษโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบางปลา

20,000

โครงการแข่งขันกีฬาสี
สําหรับโรงเรียน
อนุบาลฯและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

โครงการคลองสวย น้ํา
ใส“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ 
คืนน้ําใส ให้คูคลอง”

40,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธรฯ สยามบรม
ราชกุมารี

25,000

โครงการงานประเพณี
รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ

150,000

โครงการงานประเพณี
วันขึ้นปีใหม่

23,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563  12:17:00 หน้า : 10/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการงานประเพณี
วันลอยกระทง

500,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาชุมชน

250,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือนร้อน หรือประสบ
ภัยด้านต่าง ๆ  เช่น 
ด้านสาธารณภัย  ด้าน
คุณภาพชีวิต  ด้าน
สาธารณสุข

100,000

โครงการชุมชนปลอด
ขยะ (ลด และคัดแยก
ขยะจากต้นทางแหล่ง
กําเนิด)

40,000

โครงการตามนโยบาย
ของรัฐบาล งานรัฐพิธี
ต่างๆ และงานเทิดทูน
สถาบัน

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563  12:17:00 หน้า : 11/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการงานประเพณี
วันลอยกระทง

500,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาชุมชน

250,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

50,000 50,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือนร้อน หรือประสบ
ภัยด้านต่าง ๆ  เช่น 
ด้านสาธารณภัย  ด้าน
คุณภาพชีวิต  ด้าน
สาธารณสุข

100,000

โครงการชุมชนปลอด
ขยะ (ลด และคัดแยก
ขยะจากต้นทางแหล่ง
กําเนิด)

40,000

โครงการตามนโยบาย
ของรัฐบาล งานรัฐพิธี
ต่างๆ และงานเทิดทูน
สถาบัน

100,000 100,000

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่

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

โครงการบ้านท้องถิ่น
ไทย เทิดไท้องค์ราชัน

50,000

โครงการบําบัดรักษา 
ฟื้นฟู และฝึกอาชีพให้
กับผู้เสพยาเสพติด

20,000

โครงการป้องกันโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และเอดส์

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

25,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ

โครงการฝึกอบรมจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนชุมชน

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563  12:17:00 หน้า : 13/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบ้านท้องถิ่น
ไทย เทิดไท้องค์ราชัน

50,000

โครงการบําบัดรักษา 
ฟื้นฟู และฝึกอาชีพให้
กับผู้เสพยาเสพติด

20,000

โครงการป้องกันโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และเอดส์

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

25,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนชุมชน

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

200,000 200,000
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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

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 
พัฒนาฝีมือ และ
ศักยภาพให้แก่
ประชาชน กลุ่มสตรี 
และผู้พิการ

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการทํางานของ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ 
และบุคลากร

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

100,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563  12:17:00 หน้า : 15/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 
พัฒนาฝีมือ และ
ศักยภาพให้แก่
ประชาชน กลุ่มสตรี 
และผู้พิการ

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการทํางานของ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ 
และบุคลากร

150,000 150,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

100,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

10,000 10,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563  12:17:00 หน้า : 16/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ ควบ
คุม และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า  ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

48,000

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
(To Be  Number 
One) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี

63,000

โครงการวันเทศบาล

โครงการศูนย์
นันทนาการเพื่อ
ประชาชนเทศบาลตําบล
บางปลา

20,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563  12:17:00 หน้า : 17/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ ควบ
คุม และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า  ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

48,000

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
(To Be  Number 
One) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี

63,000

โครงการวันเทศบาล 30,000 30,000

โครงการศูนย์
นันทนาการเพื่อ
ประชาชนเทศบาลตําบล
บางปลา

20,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563  12:17:00 หน้า : 18/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีท้อง
ถิ่น

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา

3,078,720

โครงการสอนภาษาต่าง
ประเทศโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บางปลา

220,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

32,000

โครงการอบรมกีฬาภาค
ฤดูร้อน

150,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้การอพยพหนีไฟใน
สถานศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 400,000 735,000 200,000 320,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 110,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 50,000 50,000

วัสดุสํารวจ 2,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563  12:17:00 หน้า : 19/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีท้อง
ถิ่น

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา

3,078,720

โครงการสอนภาษาต่าง
ประเทศโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บางปลา

220,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

32,000

โครงการอบรมกีฬาภาค
ฤดูร้อน

150,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้การอพยพหนีไฟใน
สถานศึกษา

20,000 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 650,000 240,000 2,545,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 200,000 70,000 420,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 250,000 430,000

วัสดุสํารวจ 15,000 17,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563  12:17:00 หน้า : 20/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 155,000 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 320,000 220,000

วัสดุกีฬา 25,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 20,000 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

250,000 120,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,468,100

วัสดุการเกษตร 5,000 20,000 20,000

วัสดุก่อสร้าง 65,000 10,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 10,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 20,000 30,000 60,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 50,000 300,000

ค่าไฟฟ้า 150,000 180,000 350,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563  12:17:00 หน้า : 21/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000 230,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 160,000 900,000

วัสดุกีฬา 25,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 60,000 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 50,000 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

370,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,468,100

วัสดุการเกษตร 10,000 55,000

วัสดุก่อสร้าง 85,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 10,000 32,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 160,000 290,000

วัสดุอื่น 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

220,000 220,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 250,000 600,000

ค่าไฟฟ้า 550,000 400,000 1,630,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 40,000 45,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563  12:17:00 หน้า : 22/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 
ลิตร

14,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดตั้ง) แบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 
36,000 บีทียู

110,800

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 38,500

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 12,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)

60,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

34,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

7,500 5,000 2,500

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1

6,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563  12:17:00 หน้า : 23/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 
ลิตร

14,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดตั้ง) แบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 
36,000 บีทียู

110,800

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 38,500

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 12,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)

60,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

34,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

15,000

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1

6,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563  12:17:00 หน้า : 24/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที่ 
1

37,800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 14,700

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํามอเตอร์
ไฟฟ้าแบบจุ่ม ขนาด 20 
แรงม้า พร้อมชุด
อุปกรณ์และติดตั้ง

ท่อส่งน้ําพร้อมอุปกรณ์
ของสถานีสูบน้ําไฟฟ้า

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี  แบบเกียร์
ธรรมดา

44,800

รถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี  แบบเกียร์
อัตโนมัติ

51,900

รถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563  12:17:00 หน้า : 25/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที่ 
1

37,800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 14,700

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํามอเตอร์
ไฟฟ้าแบบจุ่ม ขนาด 20 
แรงม้า พร้อมชุด
อุปกรณ์และติดตั้ง

450,000 450,000

ท่อส่งน้ําพร้อมอุปกรณ์
ของสถานีสูบน้ําไฟฟ้า

250,000 250,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี  แบบเกียร์
ธรรมดา

44,800

รถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี  แบบเกียร์
อัตโนมัติ

51,900

รถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา

44,800 44,800
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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 รถลากจูง ใช้ล้อ 55,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงลู่วิ่ง
สนามกีฬา เทศบาล
ตําบลบางปลา (กองการ
ศึกษา)

2,483,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 
(กองการศึกษา)

20,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเทศบาล
ซอย 4 (กองช่าง)

2,482,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ทางเท้าถนนภาย
ในเขตเทศบาลตําบล
บางปลา (กองช่าง)

100,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ริมเขื่อน บริเวณ
ชุมชนบ้านใหม่ (กอง
ช่าง)

1,040,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ รถลากจูง ใช้ล้อ 55,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงลู่วิ่ง
สนามกีฬา เทศบาล
ตําบลบางปลา (กองการ
ศึกษา)

2,483,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 
(กองการศึกษา)

20,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเทศบาล
ซอย 4 (กองช่าง)

2,482,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ทางเท้าถนนภาย
ในเขตเทศบาลตําบล
บางปลา (กองช่าง)

100,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ริมเขื่อน บริเวณ
ชุมชนบ้านใหม่ (กอง
ช่าง)

1,040,000
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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
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 
(กองช่าง)

20,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
(โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน)

3,456,000

รวม 16,076,400 200,000 5,105,000 3,038,600 245,000 11,794,900 3,995,000 18,709,920
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 
(กองช่าง)

20,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 35,000 35,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
(โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน)

3,456,000

รวม 4,484,400 17,350,780 81,000,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563  12:17:00 หน้า : 30/30


