
 
 

                       
           
  

 
 
 
 

 
      ของ 

        เทศบาลต าบลบางปลา 
         อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

 
 

 
จัดท าโดย... 

ส านักปลัดเทศบาล (ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป) 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เทศบาลต าบลบางปลา อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

 
 

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 



 

                       
 
 
 
 
 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลต าบลบางปลา 



ท บ ต บ บ ป
ต/  ื ุท     ด ุท

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

199  ซ -  ถนน ฐ 1-บ ป   /ต บ  บ น
  ต/  ื ุท   ด ุท   74000

พื้นที่ 5.62 ต โ ต

ป ช ท้ ด 6,916 น
ชาย 3,344 คน

หญิง 3,572 คน

ู  ณ นที่ 24  2564



ส่วนที่ 1

ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ  

ข ง

ทศบ ลต บลบ งปล
ภ ม งสมทรส คร  จง วดสมทรส คร



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค ำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบำงปลำ

           บัดน้ี ถึงเวลำท่ีผู้บริหำรท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลบำงปลำ จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีต่อสภำเทศบำลต ำบลบำงปลำอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกำสน้ี ผู้บริหำรท้องถ่ินเทศบำลต ำบลบำงปลำ จึงขอ

ช้ีแจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร

 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปน้ี

1. สถำนะกำรคลัง

1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 9 สิงหำคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถำนะ

กำรเงิน ดังน้ี

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 142,514,248.51 บำท
1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 174,220,082.02 บำท
1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 40,919,962.85 บำท
1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท

1.1.5 รำยกำรกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท

1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 5,690,000.00 บำท

2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
2.1 รำยรับจริง จ ำนวน 54,569,017.43 บำท ประกอบด้วย

หมวดภำษีอำกร 1,915,106.68 บำท

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 1,614,353.40 บำท

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 740,568.45 บำท

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภค และกิจกำรพำณิชย์ 136,812.57 บำท

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 16,996.86 บำท

หมวดรำยได้จำกทุน 85,000.00 บำท

หมวดภำษีจัดสรร 26,196,110.96 บำท

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 23,864,068.51 บำท

2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 79,406.00 บำท

2.3 รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 44,437,039.63 บำท ประกอบด้วย



งบกลำง จ ำนวน 10,884,064.04 บำท

งบบุคลำกร จ ำนวน 20,236,889.77 บำท

งบด ำเนินงำน จ ำนวน 9,717,399.48 บำท

งบลงทุน จ ำนวน 629,690.34 บำท
งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 2,969,000.00 บำท

งบรำยจ่ำยอ่ืน จ ำนวน 0.00 บำท

2.7 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท

2.4 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 79,406.00 บำท

2.5 มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพ่ือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี จ ำนวน 0.00 บำท

2.6 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท



คาแถลงงบประมาณ
ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565

ทศบ ลต บลบ ปล
ภ มื มุทร ร วด มุทร ร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี ร 1,907,446.55 12,285,000.00 12,383,000.00

มวด ธรรม นียม ปรบ แล ใบ
นุญ ต

1,824,814.50 1,765,000.00 2,249,000.00

มวดร ยได้ ทรพย์ ิน 1,734,875.42 1,700,000.00 1,400,000.00

มวดร ยได้ ธ รณูปโภ แล
ิ รพ ณิชย์

0.00 0.00 0.00

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด 251,131.92 470,000.00 320,000.00

มวดร ยได้ ทุน 3,610.00 0.00 100,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 5,721,878.39 16,220,000.00 16,452,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มวดภ ษี ด รร 29,704,660.75 37,080,000.00 36,048,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

29,704,660.75 37,080,000.00 36,048,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มวด ิน ุด นุนท่วไป 25,758,745.00 27,700,000.00 35,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

25,758,745.00 27,700,000.00 35,000,000.00

รวม 61,185,284.14 81,000,000.00 87,500,000.00



2565

2
ิ

2563 2564 2565

งบกลาง 11,634,940.47 16,076,400.00 16,142,400.00

งบบุคลากร 23,536,173.57 30,325,100.00 31,241,800.00

งบดา นินงาน 15,516,079.71 23,722,600.00 21,951,000.00

งบลงทุน 1,950,950.00 7,384,900.00 13,703,400.00

งบ งินอุดหนุน 3,261,000.00 3,456,000.00 4,461,400.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 35,000.00 0.00

55,899,143.75 81,000,000.00 87,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
เทศบาลตาบลบางปลา

อาเภอเมืองสมทรสาคร  จัง วัดสมทรสาคร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบลบางปลา
อาเภอเมอง มทร าคร  จัง วัด มทร าคร

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริ ารงานทั่วไป 16,943,500

แผนงานการรักษาความ งบภายใน 5,763,300

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 18,533,300

แผนงาน าธารณ ข 3,762,800

แผนงานเค ะและชมชน 6,785,500

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชมชน 145,000

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ 3,009,900

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอต า กรรมและการโยธา 16,144,300

แผนงานการเกษตร 70,000

แผนงานการพาณิชย์ 200,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 16,142,400

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 87,500,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ท บ ต บ บ งป

ภ มื ง มุท ค จง ด มุท ค

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 16,142,400 16,142,400
    งบก ง 16,142,400 16,142,400

รวม 16,142,400 16,142,400

น้ : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 9,112,800 537,200 3,237,300 229,000 13,116,300
     งิน ดื น (ฝ่ ยก มื ง) 2,848,400 0 0 0 2,848,400

     งิน ดื น (ฝ่ ยป จ ) 6,264,400 537,200 3,237,300 229,000 10,267,900

งบดา นินงาน 2,787,100 30,000 670,000 30,000 3,517,100
    ค่ ต บแทน 130,000 0 145,000 0 275,000

    ค่ ใช้ ย 1,277,100 30,000 210,000 30,000 1,547,100

    ค่ ดุ 450,000 0 315,000 0 765,000

    ค่ ธ ณูปโภค 930,000 0 0 0 930,000

งบลงทุน 246,100 0 44,500 19,500 310,100
    ค่ ค ุภณฑ์ 246,100 0 44,500 19,500 310,100

รวม 12,146,000 567,200 3,951,800 278,500 16,943,500

น้ : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งาน ทศกิจ
งานป้องกันและบรร ทา

สาธารณภัย
รวม

งบบุคลากร 0 1,793,300 1,793,300
     งิน ดื น (ฝ่ ยป จ ) 0 1,793,300 1,793,300

งบดา นินงาน 48,000 1,810,000 1,858,000
    ค่ ต บแทน 48,000 45,000 93,000

    ค่ ใช้ ย 0 885,000 885,000

    ค่ ดุ 0 530,000 530,000

    ค่ ธ ณูปโภค 0 350,000 350,000

งบลงทุน 0 2,112,000 2,112,000
    ค่ ค ุภณฑ์ 0 2,112,000 2,112,000

รวม 48,000 5,715,300 5,763,300

น้ : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,398,500 6,503,000 7,901,500
     งิน ดื น (ฝ่ ยป จ ) 1,398,500 6,503,000 7,901,500

งบดา นินงาน 890,000 6,174,200 7,064,200
    ค่ ต บแทน 65,000 11,000 76,000

    ค่ ใช้ ย 105,000 3,580,100 3,685,100

    ค่ ดุ 65,000 2,583,100 2,648,100

    ค่ ธ ณูปโภค 655,000 0 655,000

งบลงทุน 0 10,200 10,200
    ค่ ค ุภณฑ์ 0 10,200 10,200

งบ งินอุดหนุน 0 3,557,400 3,557,400
     งิน ุด นุน 0 3,557,400 3,557,400

รวม 2,288,500 16,244,800 18,533,300

น้ : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 2,430,800 0 2,430,800
     งิน ดื น (ฝ่ ยป จ ) 2,430,800 0 2,430,800

งบดา นินงาน 533,000 732,000 1,265,000
    ค่ ต บแทน 52,000 144,000 196,000

    ค่ ใช้ ย 261,000 288,000 549,000

    ค่ ดุ 220,000 300,000 520,000

งบลงทุน 19,500 47,500 67,000
    ค่ ค ุภณฑ์ 19,500 47,500 67,000

รวม 2,983,300 779,500 3,762,800

น้ : 5/9



แผนงาน คหะและชุมชน

งานงบ งานสวนสาธารณะ
งานกาจัดขยะมลฝอย

และสิ่งปฏิกล
งานบาบัดนา สีย รวม

งบบุคลากร 0 1,514,100 0 1,514,100
     งิน ดื น (ฝ่ ยป จ ) 0 1,514,100 0 1,514,100

งบดา นินงาน 15,000 4,352,400 0 4,367,400
    ค่ ใช้ ย 5,000 3,721,900 0 3,726,900

    ค่ ดุ 10,000 480,000 0 490,000

    ค่ ต บแทน 0 500 0 500

    ค่ ธ ณูปโภค 0 150,000 0 150,000

งบ งินอุดหนุน 0 0 904,000 904,000
     งิน ุด นุน 0 0 904,000 904,000

รวม 15,000 5,866,500 904,000 6,785,500

น้ : 6/9



แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดา นินงาน 145,000 145,000
    ค่ ใช้ ย 145,000 145,000

รวม 145,000 145,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบบุคลากร 897,400 0 897,400
     งิน ดื น (ฝ่ ยป จ ) 897,400 0 897,400

งบดา นินงาน 1,050,500 555,000 1,605,500
    ค่ ต บแทน 15,500 0 15,500

    ค่ ใช้ ย 720,000 555,000 1,275,000

    ค่ ดุ 315,000 0 315,000

งบลงทุน 507,000 0 507,000
    ค่ ค ุภณฑ์ 507,000 0 507,000

รวม 2,454,900 555,000 3,009,900

น้ : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,158,800 1,429,600 3,588,400
     งิน ดื น (ฝ่ ยป จ ) 2,158,800 1,429,600 3,588,400

งบดา นินงาน 324,800 1,534,000 1,858,800
    ค่ ต บแทน 103,800 54,000 157,800

    ค่ ใช้ ย 201,000 1,000,000 1,201,000

    ค่ ดุ 20,000 430,000 450,000

    ค่ ธ ณูปโภค 0 50,000 50,000

งบลงทุน 97,100 10,600,000 10,697,100
    ค่ ค ุภณฑ์ 97,100 0 97,100

    ค่ ที่ดินแ ิ่งก่ ้ ง 0 10,600,000 10,600,000

รวม 2,580,700 13,563,600 16,144,300

น้ : 8/9



แผนงานการ กษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดา นินงาน 70,000 70,000
    ค่ ใช้ ย 70,000 70,000

รวม 70,000 70,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด รวม

งบดา นินงาน 200,000 200,000
    ค่ ธ ณูปโภค 200,000 200,000

รวม 200,000 200,000

น้ : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,943,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,763,300

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 18,533,300

แผนงานสาธารณสุข 3,762,800

แผนงานเคหะและชุมชน 6,785,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 145,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 3,009,900

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16,144,300

แผนงานการเกษตร 70,000

แผนงานการพาณิชย์ 200,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 16,142,400

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 87,500,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา สวนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลตาบลบางปลา และโดยเห็นชอบของผ้วาราชการจังหวัด

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจานวนรวมทั้งสิ้น 87,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทั้งสิ้น 87,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตาบลบางปลา
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตาบลบางปลาปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตาบลบางปลามีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

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

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

(นายลือชา  โพธิ์อบ)

ตาแหนง นายกเทศมนตรีตาบลบางปลา

เห็นชอบ

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

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

ตาแหนง ผ้วาราชการจังหวัดสมุทรสาคร



รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2565

ทศบ ลต บลบ งปล
ภ มื ง มุทร คร  จง วด มุทร คร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภ ษีโรง รื นแล ที่ดิน 16,184,949.21 5,419.00 32,000.00 -6.25 % 30,000.00
     ภ ษีบ รุงท้ งที่ 22,289.85 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ภ ษีที่ดินแล ิ่งปลูก ร้ ง 0.00 1,668,375.35 12,000,000.00 0.00 % 12,000,000.00
     ภ ษีป้ ย 189,794.00 233,652.20 250,000.00 40.00 % 350,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 16,397,033.06 1,907,446.55 12,285,000.00 12,383,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ตก รข ย ุร 3,831.50 4,171.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่ ธรรม นียม ก็บแล ขนมูลฝ ย 1,402,680.00 1,219,000.00 1,200,000.00 16.67 % 1,400,000.00
     ค่ ธรรม นียม ก็บขน ุจจ ร รื ิ่งปฏิกูล 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนร ษฎร 44,670.00 9,860.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร 137,049.50 60,816.50 150,000.00 100.00 % 300,000.00
     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย์ 2,100.00 2,060.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ 500.00 0.00 1,000.00 2,900.00 % 30,000.00
     ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยแล ข้ บงคบท้ งถิ่น 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่ ปรบก รผิด ญญ 18,998.88 186,152.00 15,000.00 700.00 % 120,000.00
     ค่ ปรบ ื่น ๆ 700.00 100.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่ ใบ นุญ ตรบท ก ร ก็บขน ิ่งปฏิกูล รื มูลฝ ย 300.00 300.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ รบกิจก รที่ ปน นตร ยต่
ุขภ พ

272,000.00 295,300.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

     ค่ ใบ นุญ ตจดตง ถ นที่จ น่ ย ร รื ถ นที่ ม
รในครว รื พืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่ กิน 200 ต ร ง มตร

31,590.00 35,200.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่ ใบ นุญ ตจดตงตล ด กชน 2,000.00 6,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร 590.00 585.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย ียง 230.00 270.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่ ใบ นุญ ต ื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,917,239.88 1,824,814.50 1,765,000.00 2,249,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่ ช่ รื บริก ร 72,000.00 626,875.00 500,000.00 -20.00 % 400,000.00
     ด ก บีย 1,359,400.63 1,108,000.42 1,200,000.00 -16.67 % 1,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,431,400.63 1,734,875.42 1,700,000.00 1,400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่ ข ย ก รก รจดซื จดจ้ ง 15,500.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ 497,854.19 251,131.92 450,000.00 -33.33 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 513,354.19 251,131.92 470,000.00 320,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์ ิน 2,470.00 3,610.00 0.00 100.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 2,470.00 3,610.00 0.00 100,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษีรถยนต์ 457,321.97 453,874.24 800,000.00 -37.50 % 500,000.00
     ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน 15,519,935.59 14,418,746.62 16,450,000.00 -2.74 % 16,000,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ 7,267,627.68 7,549,736.21 7,500,000.00 1.33 % 7,600,000.00
     ภ ษีธุรกิจ ฉพ 515,885.14 651,092.25 760,000.00 -50.26 % 378,000.00
     ภ ษี รรพ มิต 5,105,884.41 4,838,621.67 4,405,000.00 13.51 % 5,000,000.00
     ค่ ภ ค ลวงแร่ 39,129.54 36,985.40 30,000.00 33.33 % 40,000.00
     ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม 44,875.04 42,209.36 35,000.00 -14.29 % 30,000.00
     ค่ ธรรม นียมจดท บียน ิทธิแล นิติกรรมต มปร มวล
กฎ ม ยที่ดิน

10,036,060.00 1,713,395.00 7,100,000.00 -8.45 % 6,500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 38,986,719.37 29,704,660.75 37,080,000.00 36,048,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     งิน ุด นุนท่วไป 25,340,781.00 25,758,745.00 27,700,000.00 26.35 % 35,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,340,781.00 25,758,745.00 27,700,000.00 35,000,000.00
รวมทุกหมวด 84,588,998.13 61,185,284.14 81,000,000.00 87,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565

ทศบ ลต บลบ งปล

ภ มื ง มุทร คร จง วด มุทร คร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 87,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 12,383,000 บาท
ภ ษีโรง รื นแล ที่ดิน จ นวน 30,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มที่ค ดว่ จ ม รถจด ก็บได้จ กภ ษีค้ ง
ช ร

ภ ษีบ รุงท้ งที่ จ นวน 3,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มที่ค ดว่ จ ม รถจด ก็บได้จ กภ ษีค้ ง
ช ร

ภ ษีที่ดินแล ิ่งปลูก ร้ ง จ นวน 12,000,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มที่ค ดว่ จ ม รถจด ก็บได้ ต มพร ร ช
บญญติภ ษีที่ดินแล ิ่งปลูก ร้ ง พ.ศ.2562

ภ ษีป้ ย จ นวน 350,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มร ยได้จริงข งปที่ล่วงม ป็น กณฑ์ แล ต ม
จ นวนป้ ยในปจจุบนแล ใน น คตที่ค ดว่ จ พิ่มขึนต ม
ภ ว ศรษฐกิจ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 2,249,000 บาท
ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ตก รข ย ุร จ นวน 5,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มร ยได้จริงข งปที่ล่วงม ป็น กณฑ์

ค่ ธรรม นียม ก็บแล ขนมูลฝ ย จ นวน 1,400,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มร ยได้จริงข งปที่ล่วงม ป็น กณฑ์ แล ต ม
ที่ค ดว่ จ ม รถจด ก็บได้

ค่ ธรรม นียม ก็บขน ุจจ ร รื ิ่งปฏิกูล จ นวน 5,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มร ยได้จริงข งปที่ล่วงม ป็น กณฑ์

ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนร ษฎร จ นวน 50,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มที่ค ดว่ จ ม รถจด ก็บได้

วนที่พิมพ์ : 24/8/2564 11:24:55 น้ : 1/4



ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร จ นวน 300,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มที่ค ดว่ จ ม รถจด ก็บได้

ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย์ จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มที่ค ดว่ จ ม รถจด ก็บได้ต มกฎ ม ย

ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ จ นวน 30,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มที่ค ดว่ จ ม รถจด ก็บได้

ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มที่ค ดว่ จ ม รถจด ก็บได้จ กผู้กร ท
คว มผิดต มกฎ ม ย

ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยแล ข้ บงคบท้ งถิ่น จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มที่ค ดว่ จ ม รถจด ก็บได้จ กผู้กร ท
คว มผิดต มกฎ ม ย

ค่ ปรบก รผิด ญญ จ นวน 120,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มที่ค ดว่ จ ม รถจด ก็บได้จ กผู้รบจ้ งที่
่งง นล่ ช้

ค่ ปรบ ื่น ๆ จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มร ยได้จริงข งปที่ล่วงม ป็น กณฑ์

ค่ ใบ นุญ ตรบท ก ร ก็บขน ิ่งปฏิกูล รื มูลฝ ย จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มที่ค ดว่ จ ม รถจด ก็บได้

ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ รบกิจก รที่ ป็น นตร ยต่
ุขภ พ

จ นวน 300,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มร ยได้จริงข งปที่ล่วงม ป็น กณฑ์ แล ต ม
ที่ค ดว่ จ ม รถจด ก็บได้

ค่ ใบ นุญ ตจดตง ถ นที่จ น่ ย ร รื ถ นที่ ม
รในครว รื พืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่ กิน 200 ต ร ง มตร

จ นวน 30,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มร ยได้จริงข งปที่ล่วงม ป็น กณฑ์ แล ต ม
ที่ค ดว่ จ ม รถจด ก็บได้

ค่ ใบ นุญ ตจดตงตล ด กชน จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มร ยได้จริงข งปที่ล่วงม ป็น กณฑ์
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ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มร ยได้จริงข งปที่ล่วงม ป็น กณฑ์ แล ต ม
ที่ค ดว่ จ ม รถจด ก็บได้

ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย ียง จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มร ยได้จริงข งปที่ล่วงม ป็น กณฑ์ แล ต ม
ที่ค ดว่ จ ม รถจด ก็บได้

ค่ ใบ นุญ ต ื่น ๆ จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มที่ค ดว่ จ ม รถจด ก็บได้

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,400,000 บาท
ค่ ช่ รื บริก ร จ นวน 400,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มร ยได้จริงข งปที่ล่วงม ป็น กณฑ์

ด ก บีย จ นวน 1,000,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มร ยได้จริงข งปที่ล่วงม ป็น กณฑ์

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 320,000 บาท
ค่ ข ย ก รก รจดซื จดจ้ ง จ นวน 20,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มร ยได้จริงข งปที่ล่วงม ป็น กณฑ์

ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ จ นวน 300,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มร ยได้จริงข งปที่ล่วงม ป็น กณฑ์

หมวดรายได้จากทุน รวม 100,000 บาท
ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์ ิน จ นวน 100,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มร ยได้จริงข งปที่ล่วงม ป็น กณฑ์

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 36,048,000 บาท
ภ ษีรถยนต์ จ นวน 500,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มร ยได้จริงข งปที่ล่วงม ป็น กณฑ์

ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน จ นวน 16,000,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มร ยได้จริงข งปที่ล่วงม ป็น กณฑ์

ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ จ นวน 7,600,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มร ยได้จริงข งปที่ล่วงม ป็น กณฑ์
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ภ ษีธุรกิจ ฉพ จ นวน 378,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มร ยได้จริงข งปที่ล่วงม ป็น กณฑ์

ภ ษี รรพ มิต จ นวน 5,000,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มร ยได้จริงข งปที่ล่วงม ป็น กณฑ์

ค่ ภ ค ลวงแร่ จ นวน 40,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มร ยได้จริงข งปที่ล่วงม ป็น กณฑ์

ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม จ นวน 30,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มร ยได้จริงข งปที่ล่วงม ป็น กณฑ์

ค่ ธรรม นียมจดท บียน ิทธิแล นิติกรรมต มปร มวลกฎ ม ย
ที่ดิน

จ นวน 6,500,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มร ยได้จริงข งปที่ล่วงม ป็น กณฑ์

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 35,000,000 บาท

งิน ุด นุนท่วไป จ นวน 35,000,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต มร ยได้จริงข งปที่ล่วงม ป็น กณฑ์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชาระ นี งิน 17,700,000 2,950,000 2,950,000 0 % 2,950,000

คาชาระด บีย 1,031,778.9 342,917.56 300,000 -16.67 % 250,000

งินสมทบ งทุนประ ันสังคม 270,631 240,120 400,000 7.5 % 430,000

งินสมทบ งทุน งินทดแทน 9,909 12,833 20,000 0 % 20,000

งินสนับสนุนงบประมาณรายจาย ิจ ารโครง าร
ื่น ๆ

0 0 19,000 -100 % 0

บียยังชีพผสง ายุ 4,767,300 5,104,500 8,408,400 4.66 % 8,800,400

บียยังชีพความพิ าร 1,140,000 1,220,800 1,440,000 7.64 % 1,550,000

บียยังชีพผป่วย ดส์ 29,000 30,000 45,000 11.11 % 50,000

งินสาร งจาย 0 0 950,000 -78.95 % 200,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทศบาลตาบลบางปลา
า ภ มื งสมุทรสาคร    จัง วัดสมุทรสาคร

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:18 นา : 1/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายตามข ผ พัน

งินสมทบ งทุนบา น็จบานาญขา
ราช ารสวนท งถิ่น ( .บ.ท.)

0 0 0 100 % 1,575,000

งินชวยคาคร งชีพผรับบานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 0 100 % 30,000

งินบา น็จล จางประจา 0 0 0 100 % 5,000

คาบารุงสันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย 85,951.79 111,869.91 100,000 -40 % 60,000

งินสมทบ ป็นคาใชจายใน ารบริ ารงาน
ระบบบาบัดนา สียรวมขนาด ล็  ทศบาล
ตาบลบางปลา

400,000 400,000 400,000 -100 % 0

งินสมทบระบบ ลั ประ ันสุขภาพใน
ระดับท งถิ่น

0 0 200,000 0 % 200,000

ราย ารคาใชจายสา รับทุน ารศึ ษาแ
ด็ นั รียน นั ศึ ษา และผด ยโ าส
ข ง งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

งินสมทบ งทุนบา น็จบานาญขาราช ารสวน
ท งถิ่น ( บท.)

1,160,000 1,206,000 1,599,000 -100 % 0

งินชวยคาคร งชีพผรับบานาญ (ชคบ.) 15,900 15,900 30,000 -100 % 0

งินบา น็จล จางประจา 269,124 0 5,000 -100 % 0

งินชวยพิ ศษ

งินชวยคาทาศพขาราช าร/พนั งาน 0 0 0 100 % 4,000

งินชวยคาทาศพล จางประจา 0 0 0 100 % 4,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งินชวยคาทาศพพนั งานจาง 0 0 0 100 % 4,000

รวมงบกลาง 26,879,594.69 11,634,940.47 16,876,400 16,142,400
รวมงบกลาง 26,879,594.69 11,634,940.47 16,876,400 16,142,400
รวมงบกลาง 26,879,594.69 11,634,940.47 16,876,400 16,142,400

รวมแผนงานงบกลาง 26,879,594.69 11,634,940.47 16,876,400 16,142,400
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

งิน ดื นนาย /ร งนาย งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น

725,760 725,760 725,800 0 % 725,800

คาต บแทนประจาตาแ นงนาย /ร งนาย 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000

คาต บแทนพิ ศษนาย /ร งนาย 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000

คาต บแทนราย ดื น ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย งค์ ารบริ ารสวนตาบล

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

คาต บแทนประธานสภา/ร งประธาน
สภา/สมาชิ สภา/ ลขานุ ารสภา งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น

1,555,200 1,555,200 1,555,200 0 % 1,555,200

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

งิน ดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น 4,127,940 4,660,334.19 5,075,000 -13.83 % 4,373,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งิน พิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งานสวน
ท งถิ่น

0 0 126,000 20 % 151,200

งินประจาตาแ นง 392,400 398,400 272,400 -9.25 % 247,200

คาจางล จางประจา 550,380 582,720 629,200 5.61 % 664,500

คาต บแทนพนั งานจาง 945,885 938,506.13 1,028,100 -21.78 % 804,200

งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง 15,255 7,750 7,200 233.33 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 6,031,860 6,587,710.32 7,137,900 6,264,400
รวมงบบุคลากร 8,880,180 9,436,030.32 9,986,300 9,112,800

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาต บแทนผปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน์แ
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

0 0 309,380 -90.3 % 30,000

คา บียประชุม 0 0 5,000 0 % 5,000

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร 0 0 10,000 -50 % 5,000

คา ชาบาน 42,000 54,000 60,000 0 % 60,000

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0 0 0 100 % 30,000

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร 32,500 34,600 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 74,500 88,600 434,380 130,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร 180,444 101,248 622,000 1.61 % 632,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับร งและพิธี าร 0 4,050 10,000 0 % 10,000

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย ื่น ๆ

คาข งรางวัล รื งินรางวัล 0 0 10,000 0 % 10,000

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
าณาจั รและน ราช าณาจั ร

72,452.8 80,300 77,000 -35.06 % 50,000

คาใชจายใน าร ลื ตัง 0 0 124,000 -59.68 % 50,000

คาใชจาย พื่ ชดใชคา สีย าย รื คาสิน
ไ มทดแทน

0 0 10,000 0 % 10,000

คาใชจาย พื่ ตรียมความพร มข งท งถิ่น
ที่จะร งรับ ารถายโ นภาร ิจฯ

0 0 10,000 0 % 10,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ บรม 0 0 0 100 % 50,000

โครง าร Big Cleaning Day 0 0 5,000 0 % 5,000

โครง ารตามนโยบายข งรัฐบาล งานรัฐพิธี
ตางๆ และงาน ทิดทนสถาบัน

0 0 100,000 -50 % 50,000

โครง ารติดตัง ครื่ งแมขายใ ม าร
แบบสถาปัตย รรม และ ารบริ ารจัด าร
ารทางานข งส งแมขาย และ ารดแล

บารุงรั ษาระบบสารบรรณ ิ ล็ ทร นิ ส์

0 385,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครง าร ทศบาล คลื่ นที่ 0 0 30,000 0 % 30,000

โครง ารฝึ บรมชุดปฏิบัติ ารจิต าสาภัย
พิบัติ ประจา ทศบาลตาบลบางปลา

0 145,200 0 0 % 0

โครง ารฝึ บรมชุดปฏิบัติ ารจิต าสาภัย
พิบัติ ประจา งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

0 0 200,000 -75 % 50,000

โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ารทางานข งผ
บริ าร  สมาชิ สภาฯ และบุคลา ร

0 0 0 100 % 100,000

โครง ารระบบสารสน ทศ พื่ ารใ บริ าร
ประชาชน (Bang-Pla Smart Public 
Service)

0 1,026,000 0 0 % 0

โครง ารวัน ทศบาล 0 0 0 100 % 20,100

คาบารุงรั ษาและซ มแซม 29,960 88,351 140,000 42.86 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 282,856.8 1,830,149 1,338,000 1,277,100
ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 74,190 99,285 80,000 12.5 % 90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 13,240 20,000 30,000 33.33 % 40,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 0 15,800 50,000 0 % 50,000

วัสดุ ชื พลิงและ ล ลื่น 60,613 42,617.4 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุค มพิว ต ร์ 118,160 84,530 100,000 50 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุ ื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 266,203 262,232.4 380,000 450,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 363,552.12 412,168.05 400,000 0 % 400,000

คานาประปา คานาบาดาล 129,168.19 175,076.58 250,000 0 % 250,000

คาบริ ารโทรศัพท์ 33,905.52 30,375.03 40,000 0 % 40,000

คาบริ ารไปรษณีย์ 12,707 37,132.4 40,000 0 % 40,000

คาบริ ารสื่ สารและโทรคมนาคม 129,427.2 167,733.2 243,000 -17.7 % 200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 668,760.03 822,485.26 973,000 930,000
รวมงบดาเนินงาน 1,292,319.83 3,003,466.66 3,125,380 2,787,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานั งาน

า ีสานั งาน 16,900 0 0 0 % 0

ครื่ งถาย สาร ระบบดิจิต ล (ขาว - 
ดา) ความ ร็ว 30 แผนต นาที

0 0 0 100 % 105,000

ครื่ งทาลาย สาร แบบตัดตรง ทาลาย
ครังละ 10 แผน

0 0 0 100 % 19,300

ครื่ งปรับ า าศ แบบแย สวน ขนาด 
12,000 บีทีย

24,580 0 0 0 % 0
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ครื่ งปรับ า าศ แบบแย สวน ขนาด 
18,000 บีทีย

20,890 0 0 0 % 0

ครื่ งปรับ า าศ แบบแย สวน ขนาด 
24,000 บีทีย

137,400 0 0 0 % 0

ครื่ งปรับ า าศ แบบแย สวน ขนาด 
36,000 บีทีย

220,430 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร

ล งบันทึ ภาพวีดีโ คลื่ นไ ว 39,500 0 0 0 % 0

ขาตัง ล งถายวีดีโ 6,200 0 0 0 % 0

ครื่ งมัลติมี ดียโปร จค ต ร์ ระดับ XGA 
ขนาด 5,000 ANSI Lumens

0 0 0 100 % 55,800

ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ รื ิ ล็ ทร นิ ส์

ครื่ งค มพิว ต ร์ สา รับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จ แสดงภาพขนาดไมน ย วา 
19 นิว)

0 11,900 0 0 % 0

ครื่ งค มพิว ต ร์ สา รับงานสานั งาน 
(จ แสดงภาพขนาดไมน ย วา 19 นิว)

95,400 76,720 0 100 % 51,000

ครื่ งค มพิว ต ร์โนตบุ   สา รับงาน
สานั งาน

31,800 0 0 0 % 0

ครื่ งค มพิว ต ร์แมขาย แบบที่ 2 0 153,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครื่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึ
พร มติดตังถัง มึ พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

ครื่ งพิมพ์แบบฉีด มึ พร มติดตังถัง มึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 3,990 0 0 % 0

ครื่ งพิมพ์ ล ซ ร์ รื  LED ขาวดา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 นา/นาที)

0 9,700 0 0 % 0

ครื่ งพิมพ์ ล ซ ร์ รื  LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 นา/นาที)

0 9,290 0 0 % 0

ครื่ งพิมพ์สมุดทะ บียนบาน (Passbook 
Printer)

0 100,400 0 0 % 0

ครื่ งสาร งไฟฟ้า  ขนาด 800  VA 14,940 13,140 0 100 % 7,500

ครื่ งสาร งไฟฟ้า ขนาด 3 kVA 31,900 13,500 0 0 % 0

จ แสดงภาพขนาดไมน ย วา 19 นิว 0 2,090 0 0 % 0

สแ น น ร์ สา รับงาน ็บ สารระดับ
ศนย์บริ าร แบบที่ 2

0 35,800 0 0 % 0

ุป รณ์ านบัตรแบบ น ประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 1,400 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 639,940 430,930 0 246,100
รวมงบลงทุน 639,940 430,930 0 246,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งิน ุด นุนสวนราช าร

โครง ารสนับสนุนศนย์ปฏิบัติ ารรวมใน
ารชวย ลื ประชาชนข ง งค์ รป คร ง

สวนท งถิ่น า ภ มื งสมุทรสาคร 
15,000 0 0 0 % 0

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

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจาย ื่น

รายจาย ื่น 20,000 0 35,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 20,000 0 35,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 20,000 0 35,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 10,847,439.83 12,870,426.98 13,146,680 12,146,000
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น 0 0 0 100 % 256,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาต บแทนพนั งานจาง 0 0 0 100 % 280,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 537,200
รวมงบบุคลากร 0 0 0 537,200

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย ื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
าณาจั รและน ราช าณาจั ร

0 0 0 100 % 15,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ บรม 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 30,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 567,200
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น 1,677,287.74 1,984,980 2,414,200 4.49 % 2,522,500

งิน พิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งานสวน
ท งถิ่น

0 0 104,000 10.77 % 115,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งินประจาตาแ นง 164,400 170,400 114,400 -9.79 % 103,200

คาจางล จางประจา 253,080 268,980 288,500 4.78 % 302,300

คาต บแทนพนั งานจาง 163,895 172,440 183,000 6.07 % 194,100

งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง 265 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,258,927.74 2,596,800 3,104,100 3,237,300
รวมงบบุคลากร 2,258,927.74 2,596,800 3,104,100 3,237,300

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาต บแทนผปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน์แ
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

0 0 20,000 0 % 20,000

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร 28,520 0 30,000 -83.33 % 5,000

คา ชาบาน 58,600 86,400 95,000 0 % 95,000

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0 0 0 100 % 25,000

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร 49,750 49,800 80,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 136,870 136,200 225,000 145,000
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร 2,400 0 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย ื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
าณาจั รและน ราช าณาจั ร

152,903.44 80,548 100,000 -50 % 50,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ บรม 0 0 0 100 % 50,000

โครง าร ารจัดทาแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์สิน

9,600 0 0 0 % 0

โครง ารจัดทาแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์สิน

0 5,400 32,000 -6.25 % 30,000

โครง าร พิ่มประสิทธิภาพ ารจัด ็บราย
ได

10,000 0 0 100 % 10,000

คาบารุงรั ษาและซ มแซม 24,235.5 16,870 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 199,138.94 102,818 202,000 210,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 30,231 52,583 80,000 0 % 80,000

วัสดุงานบานงานครัว 5,000 4,930 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 0 10,500 20,000 0 % 20,000

วัสดุ ชื พลิงและ ล ลื่น 23,076.2 20,284.72 60,000 -33.33 % 40,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุค มพิว ต ร์ 115,050 88,900 150,000 0 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 173,357.2 177,197.72 335,000 315,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบดาเนินงาน 509,366.14 416,215.72 762,000 670,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สารวจ

ครื่ งวัดระยะดวย ล ซ ร์ 0 22,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ รื ิ ล็ ทร นิ ส์

ครื่ งค มพิว ต ร์ สา รับงานสานั งาน 
(จ ขนาดไมน ย วา 19 นิว) 

63,600 0 0 0 % 0

ครื่ งค มพิว ต ร์ สา รับงานสานั งาน 
(จ แสดงภาพขนาดไมน ย วา 19 นิว)

0 38,360 0 0 % 0

ครื่ งค มพิว ต ร์โนตบุ  สา รับงาน
สานั งาน

0 0 0 100 % 32,000

ครื่ งพิมพ์ ล ซ ร์ รื  LED ขาวดา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 นา/นาที)

0 4,850 0 0 % 0

ครื่ งพิมพ์ ล ซ ร์ รื  LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 นา/นาที)

0 9,290 0 0 % 0

ครื่ งสาร งไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 5,840 0 100 % 12,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 63,600 80,940 0 44,500
รวมงบลงทุน 63,600 80,940 0 44,500

รวมงานบริหารงานคลัง 2,831,893.88 3,093,955.72 3,866,100 3,951,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น 0 0 0 100 % 229,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 229,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 229,000

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย ื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
าณาจั รและน ราช าณาจั ร

0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ บรม 0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ รื ิ ล็ ทร นิ ส์

ครื่ งค มพิว ต ร์ สา รับงานสานั งาน 
(จ แสดงภาพขนาดไมน ย วา 19 นิว)

0 0 0 100 % 17,000

ครื่ งสาร งไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 19,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 19,500

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 278,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 13,679,333.71 15,964,382.7 17,012,780 16,943,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาต บแทนผปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน์แ
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

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

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

รวมงานเทศกิจ 28,000 48,000 48,000 48,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น 326,760 346,020 671,500 5.11 % 705,800

งิน พิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งานสวน
ท งถิ่น

0 0 24,000 0 % 24,000

งินประจาตาแ นง 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

คาจางล จางประจา 136,300 0 0 0 % 0

คาต บแทนพนั งานจาง 785,460 695,525 932,100 1.87 % 949,500

งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง 78,293.33 59,995 96,000 0 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,344,813.33 1,119,540 1,741,600 1,793,300
รวมงบบุคลากร 1,344,813.33 1,119,540 1,741,600 1,793,300

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาต บแทนผปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน์แ
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

11,200 6,200 30,000 0 % 30,000

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร 0 0 10,000 -50 % 5,000

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร 3,800 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 15,000 6,200 50,000 45,000
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย ื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
าณาจั รและน ราช าณาจั ร

0 14,000 0 100 % 10,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ บรม 0 0 0 100 % 15,000

โครง ารป้ ง ันและลด ุบัติ ตุทางถนน
ในชวง ทศ าลสาคัญ

0 0 0 100 % 20,000

โครง าร บรมใ ความร าร พยพ นีไฟ
ในสถานศึ ษา

0 0 0 100 % 20,000

คาบารุงรั ษาและซ มแซม 389,010 318,739 837,000 -4.42 % 800,000

รวมค่าใช้สอย 389,010 332,739 857,000 885,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 8,560 9,915 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุยานพา นะและขนสง 0 21,800 200,000 -25 % 150,000

วัสดุ ชื พลิงและ ล ลื่น 146,221 137,489.6 200,000 0 % 200,000

วัสดุ าร ษตร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุ ครื่ งแตง าย 0 0 3,000 900 % 30,000

วัสดุ ครื่ งดับ พลิง 0 0 60,000 0 % 60,000

วัสดุสารวจ 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 154,781 169,204.6 523,000 530,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 208,138.65 154,029.48 550,000 -36.36 % 350,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 208,138.65 154,029.48 550,000 350,000
รวมงบดาเนินงาน 766,929.65 662,173.08 1,980,000 1,810,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

รถจั รยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ ียร์
ธรรมดา

0 0 44,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์ าร ษตร

ครื่ งสับย ย น ประสงค์ 0 0 250,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครื่ งสบนาม ต ร์ไฟฟ้าแบบจุม ขนาด 
20 แรงมา พร มชุด ุป รณ์และติดตัง 

0 0 450,000 -100 % 0

ท สงนาพร ม ุป รณ์ข งสถานีสบนา
ไฟฟ้า

0 243,960 0 0 % 0

ลื่ ยโซยนต์ ครื่ งยนต์ 2 จัง วะ 0 0 7,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครื่ งรับสงวิทยุ ชนิดประจาที่ ขนาด 10 
วัตต์

0 0 0 100 % 112,000

รถยนต์บรรทุ นา น ประสงค์ ขนาดความ
จุไม ิน 4,000 ลิตร

0 0 0 100 % 2,000,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 243,960 752,300 2,112,000
รวมงบลงทุน 0 243,960 752,300 2,112,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งิน ุด นุนสวนราช าร

ุด นุน ารไฟฟ้าสวนภมิภาค  ขยาย ขต
ระบบจา นายไฟฟ้า

65,839.24 0 0 0 % 0

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

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2,177,582.22 2,025,673.08 4,473,900 5,715,300
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,205,582.22 2,073,673.08 4,521,900 5,763,300
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น 80,570 265,310 1,165,600 1.09 % 1,178,300

งิน พิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งานสวน
ท งถิ่น

12,425 14,790 12,800 -94.53 % 700

งินประจาตาแ นง 0 0 60,000 0 % 60,000

คาต บแทนพนั งานจาง 0 11,500 138,000 0 % 138,000

งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง 0 1,785 21,500 0 % 21,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 92,995 293,385 1,397,900 1,398,500
รวมงบบุคลากร 92,995 293,385 1,397,900 1,398,500

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร 0 0 20,000 -75 % 5,000

คา ชาบาน 0 0 10,000 0 % 10,000

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0 0 0 100 % 50,000
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งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร 2,950 4,650 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 2,950 4,650 80,000 65,000
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร 0 0 30,000 0 % 30,000

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย ื่น ๆ

คาชดใชความ สีย าย รื สินไ มทดแทน 0 0 5,000 0 % 5,000

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
าณาจั รและน ราช าณาจั ร

35,700 25,000 50,000 -70 % 15,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ บรม 0 0 0 100 % 35,000

คาบารุงรั ษาและซ มแซม 17,173.5 12,947 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 52,873.5 37,947 105,000 105,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 17,792 14,513 30,000 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุค มพิว ต ร์ 26,120 29,382.2 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 43,912 43,895.2 65,000 65,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 292,143.37 272,213.37 350,000 0 % 350,000

คานาประปา คานาบาดาล 231,509.63 166,195 300,000 0 % 300,000

คาบริ ารโทรศัพท์ 2,574.42 2,568 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 526,227.42 440,976.37 655,000 655,000
รวมงบดาเนินงาน 625,962.92 527,468.57 905,000 890,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 718,957.92 820,853.57 2,302,900 2,288,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น 1,548,850.64 1,687,080 3,365,200 5.8 % 3,560,400

งิน พิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งานสวน
ท งถิ่น

0 0 56,000 20 % 67,200

งินวิทยฐานะ 49,700 77,000 204,400 15.07 % 235,200

คาจางล จางประจา 253,080 268,980 288,500 6.48 % 307,200

คาต บแทนพนั งานจาง 1,934,535 2,041,090 2,158,500 3.68 % 2,238,000

งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง 102,555 95,570 95,000 0 % 95,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 3,888,720.64 4,169,720 6,167,600 6,503,000
รวมงบบุคลากร 3,888,720.64 4,169,720 6,167,600 6,503,000
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร 0 0 20,000 -75 % 5,000

คา ชาบาน 0 0 1,000 0 % 1,000

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0 0 0 100 % 5,000

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 26,000 11,000
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร 0 0 100,000 0 % 100,000

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย ื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
าณาจั รและน ราช าณาจั ร

47,255 17,550 50,000 -40 % 30,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ บรม 0 0 0 100 % 30,000

โครง าร ขาคายภาษา ัง ฤษโรง รียน
นุบาล ทศบาลตาบลบางปลา

4,150 0 0 100 % 20,000

โครง ารแขงขัน ี าสีสา รับโรง รียน
นุบาลฯและศนย์พัฒนา ด็ ล็

19,316 16,830 0 100 % 20,000
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โครง ารพัฒนาศั ยภาพครและบุคลา ร
ทาง ารศึ ษา

21,285 0 100,000 -50 % 50,000

โครง ารสนับสนุนคาใชจายใน ารบริ าร
สถานศึ ษา

2,989,400 2,962,470 3,078,720 -4.08 % 2,953,100

โครง ารส นภาษาตางประ ทศโรง รียน
นุบาล ทศบาลตาบลบางปลา

205,440 187,250 110,000 106.36 % 227,000

คาบารุงรั ษาและซ มแซม 41,383.5 52,648 200,000 -25 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 3,328,229.5 3,236,748 3,638,720 3,580,100
ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 39,826 35,076 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 59,762 69,669 70,000 3,468.71 % 2,498,100

คา า าร สริม (นม) 2,141,230 2,019,615.32 2,468,100 -100 % 0

วัสดุ สราง 9,127.1 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุ าร ษตร 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุค มพิว ต ร์ 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 2,249,945.1 2,124,360.32 2,623,100 2,583,100
รวมงบดาเนินงาน 5,578,174.6 5,361,108.32 6,287,820 6,174,200
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานั งาน

ต ล็ แบบ 2 บาน 0 0 38,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร

ครื่ ง ลน DVD ร งรับ 
DVD,VCD,MP3,CD,CD-R

0 0 0 100 % 3,500

โทรทัศน์ แ ล ี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV ขนาด 32 นิว

0 0 0 100 % 6,700

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

โตะรับประทาน า าร 52,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ รื ิ ล็ ทร นิ ส์

ครื่ งค มพิว ต ร์ สา รับสานั งาน 
(จ แสดงภาพขนาดไมน ย วา 19 นิว) 0 28,770 0 0 % 0

ครื่ งพิมพ์แบบฉีด มึ พร มติดตังถัง มึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 11,970 0 0 % 0

ครื่ งสาร งไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 4,380 2,500 -100 % 0

ุป รณ์ ระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช ง แบบที่ 1

0 0 6,000 -100 % 0
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ุป รณ์ ระจายสัญญาณไรสาย (Access 
Point) แบบที่ 1

0 0 37,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 52,500 45,120 84,800 10,200
รวมงบลงทุน 52,500 45,120 84,800 10,200

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งิน ุด นุนสวนราช าร

งิน ุด นุนสวนราช าร 3,117,000 0 0 0 % 0

งิน ุด นุนสวนราช าร (โครง าร งิน ุด
นุนสา รับสนับสนุน า าร ลางวัน)

0 3,261,000 3,456,000 2.93 % 3,557,400

รวมเงินอุดหนุน 3,117,000 3,261,000 3,456,000 3,557,400
รวมงบเงินอุดหนุน 3,117,000 3,261,000 3,456,000 3,557,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 12,636,395.24 12,836,948.32 15,996,220 16,244,800
รวมแผนงานการศึกษา 13,355,353.16 13,657,801.89 18,299,120 18,533,300

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น 779,900 872,455.67 1,840,000 -3.1 % 1,782,900

งิน พิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งานสวน
ท งถิ่น

0 0 24,000 -84.17 % 3,800
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งินประจาตาแ นง 42,000 42,000 60,000 0 % 60,000

คาจางล จางประจา 183,480 194,220 209,700 7.25 % 224,900

คาต บแทนพนั งานจาง 159,895 124,551.61 326,300 5.64 % 344,700

งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง 665 14,970.97 21,500 -32.56 % 14,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,165,940 1,248,198.25 2,481,500 2,430,800
รวมงบบุคลากร 1,165,940 1,248,198.25 2,481,500 2,430,800

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร 0 0 5,000 0 % 5,000

คา ชาบาน 0 0 42,000 0 % 42,000

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0 0 0 100 % 5,000

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 52,000 52,000
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย ื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
าณาจั รและน ราช าณาจั ร

0 0 100,000 -50 % 50,000

คาใชจาย พื่ ชดใชคา สีย าย รื คาสิน
ไ มทดแทน

0 0 1,000 0 % 1,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ บรม 0 0 0 100 % 50,000

คาบารุงรั ษาและซ มแซม 8,125 9,170 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 8,125 9,170 261,000 261,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 19,753 18,898 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 4,460 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุ ชื พลิงและ ล ลื่น 36,574.64 27,111.48 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุค มพิว ต ร์ 29,170 49,460 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 89,957.64 95,469.48 220,000 220,000
รวมงบดาเนินงาน 98,082.64 104,639.48 533,000 533,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ รื ิ ล็ ทร นิ ส์

ครื่ งค มพิว ต ร์ สา รับงานสานั งาน 
(จ ขนาดไมน ย วา 19 นิว) 

31,800 0 0 0 % 0

ครื่ งค มพิว ต ร์ สา รับงานสานั งาน 
(จ แสดงภาพขนาดไมน ย วา 19 นิว)

0 0 34,000 -50 % 17,000

ครื่ งพิมพ์ Multifunction ชนิด ล ซ ร์ 
รื ชนิด LED สี

16,900 0 0 0 % 0

ครื่ งพิมพ์ชนิด ล ซ ร์ รื ชนิด LED ขาว
ดา ชนิด Network แบบที่ 2 (33 
นา/นาที) 

14,900 0 0 0 % 0

ครื่ งสาร งไฟฟ้า ขนาด 800 VA 12,450 0 5,000 -50 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 76,050 0 39,000 19,500
รวมงบลงทุน 76,050 0 39,000 19,500
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งิน ุด นุนสวนราช าร

งิน ุด นุนตามโครง ารป้ ง ันและยับยัง
ารระบาดข งโรคติด ชื ไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) รณี ารจัดตังสถานที่
พั พิง (Local Quarantine) "ศนย์รวม
นาใจ... มื งสาคร" า ภ มื งสมุทรสาคร 
จัง วัดสมุทรสาคร

0 0 600,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 600,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 600,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,340,072.64 1,352,837.73 3,653,500 2,983,300
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาต บแทนผปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน์แ
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

0 0 144,000 0 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 144,000 144,000
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร 0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย ื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
าณาจั รและน ราช าณาจั ร

0 0 10,000 0 % 10,000

โครง ารคล งสวย นาใส ทศบาลตาบล
บางปลา

21,225 0 0 0 % 0

โครง ารคล งสวย นาใส“ราษฎร์ รัฐ รวม
ใจ คืนนาใส ใ คคล ง” 0 0 40,000 -100 % 0

โครง ารควบคุมโรคขาดสารไ โ ดีน ข ง
สม ด็จพระ นิษฐาธิราช จา รมสม ด็จพระ
ทพรัตนราชสุดา จาฟ้าม าจั รีสิรินธรฯ 
สยามบรมราช ุมารี

0 17,850 25,000 0 % 25,000

โครง ารควบคุมโรคขาดสารไ โ ดีนข ง
สม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราช ุมารี

28,281 0 0 0 % 0

โครง ารควบคุมและป้ ง ันโรคไข ลื ด
39,850 0 0 0 % 0

โครง ารชุมชนปล ดขยะ 243,919 0 0 0 % 0

โครง ารป้ ง ันโรคติดต ทาง พศสัมพันธ์ 
และ ดส์

0 0 0 100 % 10,000

โครง าร พิ่มศั ยภาพแ นนาสุขภาพชุมชน 132,100 0 0 0 % 0
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โครง ารรณรงค์ ควบคุม และป้ ง ันโรค
พิษสุนัขบา  ตามโครง ารสัตว์ปล ดโรค 
คนปล ดภัย  จา โรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สม ด็จพระ จา
น งนาง ธ  จาฟ้าจุ าภรณวลัยลั ษณ์ 
ัครราช ุมารี รมพระศรีสวางควัฒน วร

ขัตติยราชนารี

0 25,800 48,000 0 % 48,000

โครง ารรณรงค์ ควบคุม และป้ ง ันโรค
พิษสุนัขบา ตามโครง ารสัตว์ปล ดโรค คน
ปล ดภัย จา โรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สม ด็จพระ จาล ธ จาฟ้า
จุ าภรณ์วลัยลั ษณ์ ัครราช ุมารี

24,780 0 0 0 % 0

โครง ารรณรงค์และแ ไขปัญ ายา สพติด 
(To Be  Number One) ทล ระ ม ม
ญิง ุบลรัตนราช ัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

24,025 33,025 63,000 0 % 63,000

โครง ารสง สริม าร นุรั ษ์ทรัพยา ร
ธรรมชาติ 0 19,553 0 0 % 0

โครง ารสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จยา 
ตานภัยมะ ร็ง ตานม

21,025 9,850 32,000 0 % 32,000

โครง าร บรมผประ บ าร ิจ ารที่ ป็น
ันตรายต สุขภาพ

19,225 19,225 0 0 % 0
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โครง าร บรมผประ บ ิจ ารที่ ป็น
ันตรายต สุขภาพ

0 0 0 100 % 30,000

คาบารุงรั ษาและซ มแซม 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 554,430 125,303 288,000 288,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 15,430 15,520 20,000 0 % 20,000

วัสดุ สราง 5,595 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุ ชื พลิงและ ล ลื่น 63,707.5 41,112.2 120,000 0 % 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์ 63,000 0 120,000 0 % 120,000

วัสดุ าร ษตร 24,440 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 172,172.5 56,632.2 300,000 300,000
รวมงบดาเนินงาน 726,602.5 181,935.2 732,000 732,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

รถจั รยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี  แบบ ียร์
ธรรมดา 

0 0 44,800 -100 % 0
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ครื่ งตัด ญา แบบข แข็ง 46,500 0 0 100 % 47,500

ต ย็น ขนาด 9 คิวบิ ฟุต 0 0 14,700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 46,500 0 59,500 47,500
รวมงบลงทุน 46,500 0 59,500 47,500

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 773,102.5 181,935.2 791,500 779,500
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,113,175.14 1,534,772.93 4,445,000 3,762,800

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น 995,940 1,128,110 1,440,000 -100 % 0

งิน พิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งานสวน
ท งถิ่น

10,650 17,650 71,900 -100 % 0

งินประจาตาแ นง 134,400 134,400 96,400 -100 % 0

คาต บแทนพนั งานจาง 309,800 327,800 348,300 -100 % 0
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งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง 9,040 640 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,459,830 1,608,600 1,956,600 0
รวมงบบุคลากร 1,459,830 1,608,600 1,956,600 0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาต บแทนผปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน์แ
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

0 0 50,000 -100 % 0

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร 0 0 20,000 -100 % 0

คา ชาบาน 0 0 36,000 -100 % 0

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร 0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 131,000 0
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร 0 0 50,000 -100 % 0

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย ื่น ๆ

คาชดใชความ สีย าย รื สินไ มทดแทน 0 0 1,000 -100 % 0
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คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
าณาจั รและน ราช าณาจั ร

20,300 25,000 50,000 -100 % 0

คาบารุงรั ษาและซ มแซม 5,990 26,809.5 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 26,290 51,809.5 131,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 9,875 0 10,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 9,875 0 15,000 0
รวมงบดาเนินงาน 36,165 51,809.5 277,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานั งาน

โตะทางานพร ม า ี 0 0 12,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ รื ิ ล็ ทร นิ ส์

ครื่ งค มพิว ต ร์ สา รับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จ ขนาดไมน ย วา 19 นิว) 

21,900 0 0 0 % 0

ครื่ งสาร งไฟฟ้า ขนาด 800 VA 7,470 0 0 0 % 0

สแ น น ร์ สา รับงาน ็บ สารระดับ
ศนย์บริ าร แบบที่ 1 

17,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 47,270 0 12,600 0
รวมงบลงทุน 47,270 0 12,600 0
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,543,265 1,660,409.5 2,246,200 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น 588,720 618,480 668,000 -100 % 0

งินประจาตาแ นง 18,000 18,000 18,000 -100 % 0

คาจางล จางประจา 403,260 425,400 457,100 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,009,980 1,061,880 1,143,100 0
รวมงบบุคลากร 1,009,980 1,061,880 1,143,100 0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คา ชาบาน 0 0 5,000 -100 % 0

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร 18,000 18,000 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 18,000 18,000 35,000 0
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร 392,750 391,808 520,000 -100 % 0
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รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย ื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
าณาจั ร และน ราช าณาจั ร

0 0 10,000 -100 % 0

คาบารุงรั ษาและซ มแซม 77,417 23,272.5 400,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 470,167 415,080.5 930,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 2,743 9,347 10,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 361,001.95 66,070.36 150,000 -100 % 0

วัสดุ สราง 100,092.5 0 100,000 -100 % 0

วัสดุยานพา นะและขนสง 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุ ชื พลิงและ ล ลื่น 6,604.94 2,296.76 20,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 0 0 2,000 -100 % 0

วัสดุค มพิว ต ร์ 78,000 79,450 80,000 -100 % 0

วัสดุสารวจ 0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 548,442.39 157,164.12 374,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 12,400.01 22,816.85 40,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 12,400.01 22,816.85 40,000 0
รวมงบดาเนินงาน 1,049,009.4 613,061.47 1,379,000 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

รถจั รยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี  แบบ ียร์
ัตโนมัติ

0 0 51,900 -100 % 0

รถลา จง ใชล 0 0 55,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครื่ ง า นิดไฟฟ้า ขนาด 10 ิโลวัตต์ 148,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

ชุด ชื่ มแ ส LPG ภาคสนาม ขนาด 1.5 
คิว

0 0 28,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ รื ิ ล็ ทร นิ ส์

ครื่ งค มพิว ต ร์ สา รับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จ แสดงภาพขนาดไมน ย วา 
19 นิว)     

0 0 60,000 -100 % 0

ครื่ งสาร งไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 148,500 0 202,400 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา สรางสิ่งสาธารณป าร

โครง ารปรับปรุง สราง งนา-สวม 
บริ วณชัน 2 าคาร น ประสงค์ ( ง
ชาง)

370,000 0 0 0 % 0

โครง ารปรับปรุง าคารโรง รียน นุบาล
ทศบาลตาบลบางปลา  ( ง ารศึ ษา)

119,500 0 0 0 % 0

คา สรางสิ่งสาธารณปโภค

โครง ารทาแผง ล็ ันขยะพร มชุบ ัลป
วาไนท์ประตระบายนาใตสะพาน บานใ ม 
,ใตวัด, วัดป่าชัยรังสี (งานป้ ง ันฯ-สานั
ปลัด)

151,000 0 0 0 % 0

โครง ารปรับปรุง สรางรางระบายนา 
คสล. ถนนสาย สค.ถ. 8-0010 (ซ ย
ทศบาล 11 แย ขวา 1) ชุมชนบานจัดสรร 
( งชาง)

960,000 0 0 0 % 0

โครง ารปรับปรุงภมิทัศน์ริม ขื่ น บริ วณ
ชุมชนบานใ ม ( งชาง)

0 0 1,040,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,600,500 0 1,040,000 0
รวมงบลงทุน 1,749,000 0 1,242,400 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 3,807,989.4 1,674,941.47 3,764,500 0
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งานสวนสาธารณะ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบารุงรั ษาและซ มแซม 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 5,000 5,000
ค่าวัสดุ

วัสดุ สราง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุ าร ษตร 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 10,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 15,000 15,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 15,000 15,000
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาจางล จางประจา 458,400 480,960 515,300 7.53 % 554,100

คาต บแทนพนั งานจาง 648,000 855,000 864,000 0 % 864,000

งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง 72,000 95,000 96,000 0 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,178,400 1,430,960 1,475,300 1,514,100
รวมงบบุคลากร 1,178,400 1,430,960 1,475,300 1,514,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0 0 0 100 % 500

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร 6,500 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 6,500 0 30,000 500
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร 2,417,068.42 2,491,240.5 3,366,900 0 % 3,366,900

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย ื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
าณาจั รและน ราช าณาจั ร

0 0 5,000 0 % 5,000

โครง ารชุมชนปล ดขยะ (ลด และคัดแย
ขยะจา ตนทางแ ลง า นิด)

0 0 0 100 % 50,000

คาบารุงรั ษาและซ มแซม 293,050 918,060 300,000 0 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 2,710,118.42 3,409,300.5 3,671,900 3,721,900
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 48,800 0 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุ ชื พลิงและ ล ลื่น 236,137.2 201,883.3 300,000 0 % 300,000

วัสดุ ครื่ งแตง าย 19,880 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 304,817.2 201,883.3 480,000 480,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 79,050.59 60,353.32 150,000 0 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 79,050.59 60,353.32 150,000 150,000
รวมงบดาเนินงาน 3,100,486.21 3,671,537.12 4,331,900 4,352,400

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4,278,886.21 5,102,497.12 5,807,200 5,866,500
งานบาบัดนาเสีย

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งิน ุด นุนรัฐวิสา ิจ

โครง าร งิน ุด นุน งค์ ารจัด ารนา สีย 
พื่ ารดา นิน ิจ รรมข งระบบบาบัดนา
สียขนาด ล็   ทศบาลตาบลบางปลา แ ง
ที่ 1 และแ งที่ 2

0 0 0 100 % 904,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 904,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 904,000

รวมงานบาบัดนาเสีย 0 0 0 904,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 9,630,140.61 8,437,848.09 11,832,900 6,785,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย ื่น ๆ

โครง ารชวย ลื ประชาชนที่ไดรับความ
ดื นร น รื ประสบภัยดานตาง ๆ  ชน 
ดานสาธารณภัย  ดานคุณภาพชีวิต  ดาน
สาธารณสุข 

0 0 100,000 -100 % 0

โครง ารบานท งถิ่นไทย ทิดไท งค์ราชัน 0 0 0 100 % 50,000

โครง ารบาบัดรั ษา ฟนฟ และฝึ าชีพใ
ับผ สพยา สพติด

0 0 20,000 0 % 20,000

โครง ารป้ ง ันและแ ไขปัญ ายา สพติด
ในสถานศึ ษา

24,645 0 0 100 % 25,000

โครง ารฝึ บรมจัดทาแผนพัฒนาท งถิ่น
และแผนชุมชน

0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครง ารฝึ บรม าชีพ พัฒนาฝมื  และ
ศั ยภาพใ แ ประชาชน ลุมสตรี และผ
พิ าร

0 0 30,000 0 % 30,000

โครง ารฝึ บรม าชีพและพัฒนาฝมื ใ
ับประชาชนใน ขต ทศบาลตาม ลั

ปรัชญา ศรษฐ ิจพ พียง
3,600 0 0 0 % 0

โครง าร บรมพัฒนาศั ยภาพ ลุมสตรี 1,800 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 30,045 0 150,000 145,000
รวมงบดาเนินงาน 30,045 0 150,000 145,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 30,045 0 150,000 145,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30,045 0 150,000 145,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น 192,360 84,700 355,400 0 % 355,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาต บแทนพนั งานจาง 472,080 486,360 515,700 5.1 % 542,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 664,440 571,060 871,100 897,400
รวมงบบุคลากร 664,440 571,060 871,100 897,400

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร 0 0 20,000 -75 % 5,000

คา ชาบาน 0 0 500 0 % 500

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0 0 0 100 % 10,000

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,500 15,500
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร 16,320 0 30,000 0 % 30,000

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย ื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
าณาจั รและน ราช าณาจั ร

6,000 0 20,000 -50 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาลงทะ บียนใน ารฝึ บรม 0 0 0 100 % 10,000

โครง ารจัด ารแขงขัน ี าชุมชน 153,990 109,370 0 100 % 200,000

โครง ารศนย์นันทนา าร พื่ ประชาชน
ทศบาลตาบลบางปลา

0 0 0 100 % 20,000

โครง าร บรม ี าภาคฤดร น 86,600 0 0 100 % 100,000

คาบารุงรั ษาและซ มแซม 195,000 0 188,000 86.17 % 350,000

รวมค่าใช้สอย 457,910 109,370 238,000 720,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 18,000 0 10,000 0 % 10,000

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

วัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์ 176,380 208,720 250,000 0 % 250,000

วัสดุ ี า 33,300 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 227,680 208,720 335,000 315,000
รวมงบดาเนินงาน 685,590 318,090 603,500 1,050,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานั งาน

ครื่ งดดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 0 0 14,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ าร ษตร

ครื่ งปัม ร งนาสระวายนา 99,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์ ี า

มาปรับระดับปรับพนั พิงได 7 ระดับ 0 0 0 100 % 38,000

ลวิ่งไฟฟ้า ขนาดม ต ร์ไมน ย วา 4.0 
(แรงมา) นา นั ผใชสงสุดไมน ย วา 150 

.
0 0 0 100 % 320,000

ุป รณ์ ดิน า าศไร าร ระแท ค 0 0 0 100 % 26,000

ุป รณ์นั่งโย  (แบบขาถีบค) 0 0 0 100 % 27,000

ุป รณ์บริ ารแขน- ัวไ ล- นา  (แบบ
ดึงย ตัว)

0 0 0 100 % 30,000

ุป รณ์ย นา นั  (แบบน น) 0 0 0 100 % 24,000

ุป รณ์ นปั่นจั รยาน 0 0 0 100 % 26,000

ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ รื ิ ล็ ทร นิ ส์

ครื่ งค มพิว ต ร์โนตบุ  สา รับงาน
สานั งาน

0 0 0 100 % 16,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 99,000 0 14,000 507,000
รวมงบลงทุน 99,000 0 14,000 507,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 1,449,030 889,150 1,488,600 2,454,900
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว ับ ารรับร งและพิธี าร 30,820 16,950 215,000 0 % 215,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย ื่น ๆ

โครง ารงานประ พณีรดนาดา ัวผสง ายุ 77,922 0 0 100 % 120,000

โครง ารงานประ พณีล ย ระทง 391,260 0 0 0 % 0

โครง ารงานประ พณีวันขึนปใ ม 0 0 0 100 % 5,000

โครง ารงานประ พณีวันล ย ระทง 0 394,744 0 100 % 200,000

โครง ารสง สริมวัฒนธรรมประ พณีท งถิ่น 0 0 2,300 552.17 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 500,002 411,694 217,300 555,000
รวมงบดาเนินงาน 500,002 411,694 217,300 555,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 500,002 411,694 217,300 555,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,949,032 1,300,844 1,705,900 3,009,900

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น 0 0 0 100 % 1,625,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งิน พิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งานสวน
ท งถิ่น

0 0 0 100 % 91,200

งินประจาตาแ นง 0 0 0 100 % 85,200

คาต บแทนพนั งานจาง 0 0 0 100 % 357,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 2,158,800
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,158,800

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาต บแทนผปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน์แ
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

0 0 0 100 % 70,000

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร 0 0 0 100 % 5,000

คา ชาบาน 0 0 0 100 % 24,000

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0 0 0 100 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 103,800
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย ื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
าณาจั รและน ราช าณาจั ร

0 0 0 100 % 15,000

คาใชจาย พื่ ชดใชคา สีย าย รื คาสิน
ไ มทดแทน

0 0 0 100 % 1,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ บรม 0 0 0 100 % 35,000

คาบารุงรั ษาและซ มแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 201,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 324,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานั งาน

า ีผบริ าร 0 0 0 100 % 4,000

ชุดโตะและ า ี (สา รับพนั งาน) 0 0 0 100 % 18,600

โตะทางาน ล็  (ผบริ าร) 0 0 0 100 % 7,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ รื ิ ล็ ทร นิ ส์

ครื่ งค มพิว ต ร์ สา รับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จ ขนาดไมน ย วา 19 นิว)

0 0 0 100 % 60,000

ครื่ งสาร งไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 97,100
รวมงบลงทุน 0 0 0 97,100

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,580,700
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น 0 0 0 100 % 753,500

งินประจาตาแ นง 0 0 0 100 % 18,000

คาจางล จางประจา 0 0 0 100 % 487,700

คาต บแทนพนั งานจาง 0 0 0 100 % 146,400

งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 1,429,600
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,429,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คา ชาบาน 0 0 0 100 % 24,000

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 54,000
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร 0 0 0 100 % 550,000

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย ื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
าณาจั รและน ราช าณาจั ร

0 0 0 100 % 15,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ บรม 0 0 0 100 % 35,000

คาบารุงรั ษาและซ มแซม 0 0 0 100 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,000,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุ สราง 0 0 0 100 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุยานพา นะและขนสง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุ ชื พลิงและ ล ลื่น 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุค มพิว ต ร์ 0 0 0 100 % 80,000

วัสดุสารวจ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 430,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 40,000

คานาประปา คานาบาดาล 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 50,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 1,534,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คา สรางสิ่งสาธารณป าร

โครง าร สราง าคารป้ ง ันและบรร ทา
สาธารณภัย ทศบาลตาบลบางปลา

0 0 0 100 % 6,000,000

โครง ารติดตังระบบ ระจาย สียงแบบไร
สายในชุมชน ขต ทศบาลตาบลบางปลา

0 0 0 100 % 1,500,000

โครง ารปรับปรุงซ มสราง าคารศนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลบางปลา ( ง
ารศึ ษา)

0 0 300,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครง ารปรับปรุงภมิทัศน์ภายใน ขต
ทศบาลตาบลบางปลา ( งชาง)

0 0 0 100 % 3,000,000

งินชด ชยคางาน สรางตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K) ( ง ารศึ ษา)

0 0 20,000 -100 % 0

คา สรางสิ่งสาธารณปโภค

โครง ารปรับปรุงซ มสรางประตระบายนา 
คสล. คล งบาน ลียบ ชุมชนบานใตวัด 
( งชาง)

0 0 1,000,000 -100 % 0

โครง ารปรับปรุงท ระบายนา คสล. 
บริ วณซ ย รุง ทพคาร์ไบด์ ( งชาง)

0 0 1,380,000 -100 % 0

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรแ สฟัลท์ติ
ค น รีต ถนน ทศบาลซ ย 4 ( งชาง) 0 0 1,776,000 -100 % 0

โครง ารปรับปรุงภมิทัศน์ ภายในพืนที่
ทศบาลตาบลบางปลา ( งชาง)

0 0 1,470,000 -100 % 0

โครง ารปรับปรุงภมิทัศน์ าะ ลางถนน
สาย สค.ถ 8-0001 (ถนน ทศบาลซ ย 4) 
ชุมชนบานสวนรังสี ( งชาง)

0 1,150,000 0 0 % 0

งินชด ชยคางาน สรางตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K) ( งชาง)

0 0 20,000 -100 % 0

คาชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 0 0 0 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,150,000 5,966,000 10,600,000
รวมงบลงทุน 0 1,150,000 5,966,000 10,600,000

รวมงานก่อสร้าง 0 1,150,000 5,966,000 13,563,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 1,150,000 5,966,000 16,144,300

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย ื่น ๆ

โครง ารคล งสวยนาใส ราษฎร์ รัฐ รวมใจ 
คืนนาใส ใ คคล ง

0 0 0 100 % 40,000

โครง ารรณรงค์ประ ยัดพลังงานไฟฟ้าใน
ครัว รื น

0 0 0 100 % 20,000

โครง ารสง สริม าร นุรั ษ์ทรัพยา ร
ธรรมชาติ

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 70,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 70,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 70,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 136,267.96 139,013.52 150,000 0 % 150,000

คานาประปา คานาบาดาล 6,777.38 5,867.07 40,000 25 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 143,045.34 144,880.59 190,000 200,000
รวมงบดาเนินงาน 143,045.34 144,880.59 190,000 200,000
รวมงานตลาดสด 143,045.34 144,880.59 190,000 200,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 143,045.34 144,880.59 190,000 200,000
รวมทุกแผนงาน 69,985,301.87 55,899,143.75 81,000,000 87,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทศบาลตาบลบางปลา

อา ภอ มอง มทร า ร   จัง วัด มทร า ร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 87,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 16,142,400 บาท
งบกลาง รวม 16,142,400 บาท

งบกลาง รวม 16,142,400 บาท
าชาระ นี้ งิน จานวน 2,950,000 บาท

พ่อจาย ปน งินชาระ นี้ งิน า อ รางอา ารตลาด ด ทศบาล
ตาบลบางปลา พรอม าธารณป ภ ละอา ารอ น ประ ง อง
ทศบาลตาบลบางปลา

าชาระดอ บี้ย จานวน 250,000 บาท

พ่อจาย ปน งินชาระดอ บี้ย า อ รางอา ารตลาด ด ทศบาล
ตาบลบางปลา พรอม าธารณป ภ ละอา ารอ น ประ ง อง
ทศบาลตาบลบางปลา

งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม จานวน 430,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม องพนั งานจางตาม
ภาร ิจ ละพนั งานจางทั่วไป ที่ ทศบาลตองจายใ องทน
ประ ัน ัง ม ตาม นัง อ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวน
ที่ ด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2557 ละ
นัง อ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620
ลงวันที่ 22 มษายน 2562    
- ปนไปตามพระราชบัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ.2533 ละที่ ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

วันที่พิมพ : 24/8/2564  11:19:14 นา : 1/116



งิน มทบ องทน งินทด ทน จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน มทบ องทน งินทด ทนใ านั งานประ ัน
ัง ม ในอัตรารอยละ 0.2 อง าจาง ดยประมาณทั้งปี านวณ

จา าจางตั้ง ตวันที่มี นาที่ งิน มทบประจาปี 2565 พ่อใ
วาม ม รอง ล จางที่ประ บอันตราย จ็บป่วย ตาย รอ ญ
าย อัน น่องมาจา ารทางานใ นายจาง ตาม นัง อ รม ง
ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวัน

ที่ 24 ธันวา ม 2561
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ งินทด ทน พ.ศ.2537 ละที่ ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

บี้ยยังชีพผ งอาย จานวน 8,800,400 บาท

พ่อจาย ปน งินรายจายตาม รง าร บี้ยยังชีพผ งอาย ย
ปน.-
-ชวงอาย 60 - 69 ปี นละ 600 บาท/ ดอน จานวน 12 ดอน
-ชวงอาย 70 - 79 ปี นละ 700 บาท/ ดอน จานวน 12 ดอน
-ชวงอาย 80 - 89 ปี นละ 800 บาท/ ดอน จานวน 12 ดอน
-ชวงอาย 90 ปี ึ้นไป นละ 1,000 บาท/ ดอน จานวน 12 ดอน
ตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 ร ฎา ม 2564

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ าร
จาย งิน งิน บี้ยยังชีพผ งอาย อง ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2552 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ละ
ระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 4/2564 นา 5 ลาดับที่ 1
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บี้ยยังชีพ วามพิ าร จานวน 1,550,000 บาท

พ่อจาย ปน งินรายจายตาม รง าร บี้ยยังชีพผพิ าร รอ
ทพพลภาพ ดย นพิ ารที่มีอาย 18 ปี ึ้นไป ใ ไดรับ บี้ย วาม
พิ าร นละ 800 บาท/ ดอน จานวน 12 ดอน (ตามมติ ณะ
รัฐมนตรี ม่อวันที่ 25 พฤศจิ ายน 2557) ละ นพิ ารที่มีอายต่า
วา 18 ปี ใ ไดรับ บี้ย วามพิ าร นละ 1,000
บาท/ ดอน จานวน 12 ดอน (ตามมติ ณะรัฐมนตรี ม่อวันที่ 28
มษายน 2563) ตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองทอง

ถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 ร ฎา ม 2564
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ าร
จาย งิน บี้ย วามพิ ารใ นพิ าร ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2553 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ละ
ระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 4/2564 นา 5 ลาดับที่ 1

บี้ยยังชีพผป่วย อด จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ปน งินรายจายตาม รง าร บี้ยยังชีพผป่วย อด น
ละ 500 บาท/ ดอน จานวน 12 ดอน ตาม นัง อ รม ง ริม
ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6
ร ฎา ม 2564

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย งิน
ง ราะ พ่อ ารยังชีพ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ

.2548 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 4/2564 นา 5 ลาดับที่ 1
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งิน ารองจาย จานวน 200,000 บาท

พ่อ ปน าใชจาย รณีฉ ฉินที่มี าธารณภัย ิด ึ้น รอ รณี
ป้อง ัน ละยับยั้ง อน ิด าธารณภัย รอ าดวาจะ ิด าธารณ
ภัย รอ รณีฉ ฉิน พ่อบรร ทาปัญ า วาม ดอดรอน อง
ประชาชน ปน วนรวม ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถนายน 2559 ละ นัง อ รม ง
ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลงวัน

ที่ 15 มษายน 2563
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2563 ระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวย ร่อง าใชจาย พ่อชวย ลอประชาชน

ตามอานาจ นาที่ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2560 ละ
ที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ละ
ฎ มาย ระ บียบ นัง อตางๆ ที่ ี่ยว อง ับ าใชจายไว พ่อ
รณีฉ ฉินที่มี ต าธารณภัย ิด ึ้น รอ รณี ารป้อง ัน ละ

ยับยั้ง อน ิด าธารณภัย รอ าดวาจะ ิด าธารณภัย รอ
าดวาจะ ิด าธารณภัย รอ รณีฉ ฉิน พ่อบรร ทาปัญ า วาม
ดอนรอน องประชาชน ปน วนรวม

รายจายตาม อผ พัน

าบารง ันนิบาต ทศบาล งประ ทศไทย จานวน 60,000 บาท

พ่อจาย ปน งินบารง ันนิบาต ทศบาล งประ ทศไทย ดย
พิจารณาจา งบประมาณรายรับจริงประจาปีที่ผานมา ย วน งิน

งินจาย าด งิน ะ ม ละ งินอด นนท ประ ภท ดยจะตอง
ไมนอย วารอยละ 1/6 องรายรับดัง ลาว ตทั้งนี้ไม

ิน 750,000 บาท ตาม อบัง ับ มา ม ันนิบาต ทศบาล ง
ประ ทศไทย พ.ศ.2556 อ 16
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยรายจาย อง
อง รป รอง วนทองถิ่น ี่ยว ับ าบารง มา ม พ.ศ.2555
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งินชวย า รองชีพผรับบานาญ (ช. .บ.) จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ปน งินชวย า รองชีพผรับบานาญ อง าราช าร วน
ทองถิ่นที่มิใชตา นง ร (ช บ.) ตาม นัง อ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.5/ว 6947 ลงวันที่ 1 ธันวา ม 2559
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินชวย า รอง
ชีพผรับบานาญ อง าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2522 ละที่ ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562

งินบา น็จล จางประจา จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปน งินบา น็จล จางประจาใ ล จางประจาที่พน
จา ราช าร ละมี ิทธิไดรับบา น็จป ติ รอบา น็จราย ดอน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยบา น็จล จาง
อง นวยงาน ารบริ ารราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่
ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555

งิน มทบ องทนบา น็จบานาญ าราช าร วนทองถิ่น ( .บ.ท.) จานวน 1,575,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน มทบ องทนบา น็จบานาญ าราช าร วนทอง
ถิ่น ดย านวณตั้งจาย งินตาม ฎ ระทรวง าร ั งินจา
ประมาณ ารรายรับในงบประมาณรายจายประจาปี มทบ า ปน
องทนบา น็จบานาญ าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2563 ออ

ตาม วามในพระราชบัญญัติบา น็จบานาญ าราช าร วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2500 ละ ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548 ดยตั้ง
จายในอัตรารอยละ 3 องรายไดประจาปีงบประมาณทั่วไป (ไม
รวมรายจายไดจา พันธบัตร งิน งินที่มีผอทิศใ รอ งินอด
นน) ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.5/ว
6038 ลงวันที่ 7 ตลา ม 2563 ละ นัง อ านั งาน องทน

บา น็จบานาญ าราช าร วนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลง
วันที่ 21 ตลา ม 2563
- ปนไปตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญ าราช าร วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2500 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 ละ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินบา น็จบานาญ า
ราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2546 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2563
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งิน มทบระบบ ลั ประ ัน ภาพในระดับทองถิ่น จานวน 200,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน มทบระบบ ลั ประ ัน ภาพในระดับทอง
ถิ่น ตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0819.2/ว 4362 ลงวันที่ 25 ตลา ม 2562 ละ นัง อ รม ง
ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20
มษายน 2563

- ปนไปตามประ าศ ณะ รรม าร ลั ประ ัน ภาพ ง
ชาติ ร่อง ลั ณฑ พ่อ นับ นนใ อง รป รอง วนทองถิ่น
ดา นินงาน ละบริ ารจัด าร องทน ลั ประ ัน ภาพในระดับ
ทองถิ่น รอพ้นที่ พ.ศ.2561, (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561, ละ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2563 ละระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารตั้ง
งบประมาณ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ่อ มทบ องทน พ
.ศ.2561 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ราย าร าใชจาย า รับทน ารศึ ษา ด็ นั รียน นั ศึ ษา ละ
ผดอย อ า ององ รป รอง วนทองถิ่น

จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจาย า รับทน ารศึ ษา ด็ นั รียน นั
ศึ ษา ละผดอย อ า จานวน 5,000.- บาท
ได ด็ าพรา ด็ ยา จน ละ นพิ ารในทองถิ่น ตอง ปน
ารศึ ษาใน ลั ตรที่ ง วา ารศึ ษา ั้นพ้นฐาน (ซึ่งรัฐจัดใ
ดยไม ็บ าใชจาย) รอ ทียบ ทา ตตองไม ง วาระดับ

ปริญญาตรี ใ บิ จายได ฉพาะ า ลา รียน รอ าธรรม นียม
ารศึ ษา รอ าบารง รอ า นวย ิต ตาม นัง อ ระทรวง

ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 มษายน 2550

พ่อ ปน าใชจาย า รับ ารใ วามชวย ลอ นั รียนที่
ศึ ษาใน ลั ตรไม ิน ารศึ ษา ั้นพ้นฐานอง รป รอง วน
ทองถิ่น ามารถใ วามชวย ลอ

จานวน 5,000.- บาท
ชน าวั ดอป รณ าร รียน ชดนั รียน ละ า นัง อ รียนได
ตาม วามจา ปน ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 1365 ลงวันที่ 30 มษายน 2550
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งินชวยพิ ศษ

งินชวย าทาศพ าราช าร/พนั งาน จานวน 4,000 บาท

พ่อ ปน งินชวยพิ ศษ รณี าราช าร/พนั งานถึง วามตาย
ใน ณะปฏิบัติ นาที่ระ วางรับราช าร อง อง/ฝ่าย ตางๆ ตาม
นัง อ านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
90 ลงวันที่ 25 ธันวา ม 2560

งินชวย าทาศพพนั งานจาง จานวน 4,000 บาท

พ่อ ปน งินชวยพิ ศษ รณีพนั งานจางถึง วามตายใน ณะ
ปฏิบัติ นาที่ระ วางรับราช าร อง อง/ฝ่าย ตางๆ ตาม นัง อ
านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวัน

ที่ 25 ธันวา ม 2560
งินชวย าทาศพล จางประจา จานวน 4,000 บาท

พ่อ ปน งินชวยพิ ศษ รณีล จางประจาถึง วามตายใน ณะ
ปฏิบัติ นาที่ระ วางรับราช าร อง อง/ฝ่าย ตางๆ ตาม นัง อ
านั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวัน

ที่ 25 ธันวา ม 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม 12,146,000 บาท
งบบุคลากร รวม 9,112,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,400 บาท
งิน ดอนนาย /รองนาย อง รป รอง วนทองถิ่น จานวน 725,800 บาท

พ่อจาย ปน งิน าตอบ ทนราย ดอนนาย ทศมนตรี ดอน
ละ 28,800.- บาท/ น ละรองนาย ทศมนตรี จานวน 2 นๆ
ละ 15,840.- บาท/ ดอน ตาม ลั ณฑ ละอัตราที่ า นดไวใน
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดอน งิน าตอบ
ทน ละผลประ ยชนตอบ ทนอยางอ่น องนาย ทศมนตรี รอง

นาย ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ล าน ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี ละ ารจาย า บี้ยประชม รรม าร ภา
ทศบาล พ.ศ.2554 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557 ตามบัญชี า นดฯ ดย านวณจายจา รายรับจริง องปี
งบประมาณที่ ลวมา ทั้งนี้ไมรวม งิน งิน ะ ม รอ งินอด นน
ท ประ ภท ซึ่ง ทศบาลมีรายได ิน 25 ลาน ตไม ิน 50 ลาน

วันที่พิมพ : 24/8/2564  11:19:15 นา : 7/116



าตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย จานวน 180,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน าตอบ ทนประจาตา นงนาย ทศมนตรี ดอน
ละ 6,000.- บาท/ น ละรองนาย ทศมนตรี จานวน 2 นๆ
ละ 4,500.- บาท/ ดอน ตาม ลั ณฑ ละอัตราที่ า นดไวใน
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดอน งิน าตอบ
ทน ละผลประ ยชนตอบ ทนอยางอ่น องนาย ทศมนตรี รอง

นาย ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ล าน ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี ละ ารจาย า บี้ยประชม รรม าร ภา
ทศบาล พ.ศ.2554 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557 ตามบัญชี า นดฯ ดย านวณจายจา รายรับจริง องปี
งบประมาณที่ ลวมา ทั้งนี้ไมรวม งิน งิน ะ ม รอ งินอด นน
ท ประ ภท ซึ่ง ทศบาลมีรายได ิน 25 ลาน ตไม ิน 50 ลาน

าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย จานวน 180,000 บาท

พ่อจาย ปน าตอบ ทนพิ ศษนาย ทศมนตรี ดอน
ละ 6,000.- บาท ละรองนาย ทศมนตรี จานวน 2 นๆ
ละ 4,500.- บาท/ ดอน ตาม ลั ณฑ ละอัตราที่ า นดไวใน
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดอน งิน าตอบ
ทน ละผลประ ยชนตอบ ทนอยางอ่น องนาย ทศมนตรี รอง

นาย ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ล าน ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี ละ ารจาย า บี้ยประชม รรม าร ภา
ทศบาล พ.ศ.2554 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557 ตามบัญชี า นดฯ ดย านวณจายจา รายรับจริง องปี
งบประมาณที่ ลวมา ทั้งนี้ไมรวม งิน งิน ะ ม รอ งินอด นน
ท ประ ภท ซึ่ง ทศบาลมีรายได ิน 25 ลาน ตไม ิน 50 ลาน
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าตอบ ทนราย ดอน ล าน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
อง ารบริ าร วนตาบล

จานวน 207,400 บาท

พ่อจาย ปน งิน าตอบ ทน ล าน ารนาย ทศมนตรี ดอน
ละ 10,080.- บาท/ น จานวน 1 น ละ งิน าตอบ ทนที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี ดอน
ละ 7,200.- บาท/ น จานวน 1 น ตาม ลั ณฑ ละอัตราที่
า นดไวในระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดอน งิน า

ตอบ ทน ละผลประ ยชนตอบ ทนอยางอ่น องนาย
ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน
ภา ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ล าน ารนาย ทศมนตรี ที่

ปรึ ษานาย ทศมนตรี ละ ารจาย า บี้ยประชม รรม าร ภา
ทศบาล พ.ศ.2554 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557 ตามบัญชี า นดฯ ดย านวณตั้งจายจา รายรับจริง องปี
งบประมาณที่ ลวมา ทั้งนี้ไมรวม งิน งิน ะ ม รอ งินอด นน
ท ประ ภท ซึ่ง ทศบาลมีรายได ิน 25 ลาน ตไม ิน 50 ลาน

าตอบ ทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ล าน าร ภา
อง รป รอง วนทองถิ่น

จานวน 1,555,200 บาท

พ่อจาย ปน งิน าตอบ ทนประธาน ภา ดอน
ละ 15,840.- บาท/ น จานวน 1 น ละรองประธาน ภา ดอน
ละ 12,960.- บาท/ น จานวน 1 น ละ มาชิ ภา
ทศบาล จานวน 10 นๆละ 10,080.- บาท/ ดอน ตาม ลั
ณฑ ละอัตราที่ า นดไวในระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา

ดวย งิน ดอน งิน าตอบ ทน ละผลประ ยชนตอบ ทนอยาง
อ่น องนาย ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี ประธาน ภา
ทศบาล รองประธาน ภา ทศบาล มาชิ ภา
ทศบาล ล าน ารนาย ทศมนตรี ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี ละ ารจาย า บี้ยประชม รรม าร ภา ทศบาล พ.ศ
.2554 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตามบัญชี
า นดฯ ดย านวณตั้งจายจา รายรับจริง องปีงบประมาณที่
ลวมา ทั้งนี้ไมรวม งิน งิน ะ ม ละ งินอด นนท

ประ ภท ซึ่ง ทศบาลมีรายได ิน 25 ลาน ตไม ิน 50 ลาน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 6,264,400 บาท
งิน ดอน าราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 4,373,300 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอนพนั งาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับปรง งิน
ดอนประจาปี องพนั งาน ทศบาล จานวน 9 อัตรา อัตรา
วาง จานวน 2 อัตรา ตาม นัง อ านั งาน จ. ท. ละ .อบต
. ดวนที่ ด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558

ละ นัง อ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558

- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
งิน พิ่มตาง ๆ อง าราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 151,200 บาท

พ่อจาย ปน งิน าตอบ ทนนอ นอจา งิน ดอน ตา นงปลัด
ทศบาล ดอนละ 7,000.- บาท/ น ละรองปลัด ทศบาล ดอน
ละ 5,600.- บาท/ น ตาม วามในมาตรา 15 ประ อบมาตรา 23
วรร ทาย งพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
มทร า ร ร่อง ลั ณฑ ละ ง่อนไ ี่ยว ับ งิน าตอบ ทน

นอ นอจา งิน ดอน องพนั งาน ทศบาล พ.ศ.2564 ลงวัน
ที่ 26 มษายน 2564 ตาม นัง อ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบ
ต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 มภาพันธ 2548 ละ นัง อ
านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน

ที่ 30 ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566

วันที่พิมพ : 24/8/2564  11:19:15 นา : 10/116



งินประจาตา นง จานวน 247,200 บาท

พ่อจาย ปน งินประจาตา นงปลัด ทศบาล ดอนละ 7,000
.- บาท/ น ละรองปลัด ทศบาล ดอนละ 5,600.- บาท/ น ตาม
วามในมาตรา 15 ประ อบมาตรา 23 วรร ทาย งพระราช

บัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประ าศ
ณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด มทร า ร ร่อง ลั
ณฑ ละ ง่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดอน ละวิธี ารจาย งิน ดอน
ละประ ยชนตอบ ทนอ่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4
พฤษภา ม 2559 ละ นัง อ านั งาน จ. ท. ละ .อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
พ่อจาย ปน งินประจาตา นง ัว นา านั ปลัด ทศบาล ดอน
ละ 3,500.- บาท/ น ตาม วามในมาตรา 15 ประ อบมาตรา 23
วรร ทาย งพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
มทร า ร ร่อง ลั ณฑ ละ ง่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน
ดอน ละวิธี ารจาย งิน ดอน ละประ ยชนตอบ ทนอ่น (ฉบับ
ที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภา ม 2559 ละ นัง อ านั งาน จ. ท
. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
พ่อจาย ปน งินประจาตา นงอานวย ารทองถิ่นระดับตน ดอน
ละ 1,500.- บาท/ น จานวน 3 อัตรา ตาม วามในมาตรา 15
ประ อบมาตรา 23 วรร ทาย งพระราชบัญญัติระ บียบ
บริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประ าศ ณะ รรม าร
พนั งาน ทศบาลจัง วัด มทร า ร ร่อง ลั ณฑ ละ ง่อนไ

ี่ยว ับอัตรา งิน ดอน ละวิธี ารจาย งิน ดอน ละประ ยชน
ตอบ ทนอ่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภา ม 2559 ละ นัง อ
านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน

ที่ 30 ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
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าจางล จางประจา จานวน 664,500 บาท

พ่อจาย ปน าจางใ ล จางประจา จานวน 2 อัตรา พรอมทั้ง
งิน พิ่ม าจางประจาปี องล จางประจา ตาม นัง อ านั
งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566

าตอบ ทนพนั งานจาง จานวน 804,200 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอนพนั งานจางตามภาร ิจ จานวน 4
อัตรา พรอมทั้ง งินปรับปรง าจางประจาปี องพนั งานจางตาม
ภาร ิจ ตาม นัง อ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558

- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง จานวน 24,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราวใ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ จานวน 1 อัตรา ที่ปฏิบัติงานใน านั ปลัด ทศบาล ตาม
นัง อ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง

วันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
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งบดาเนินงาน รวม 2,787,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน

ทองถิ่น
จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน าตอบ ทน ณะ รรม ารที่อง รป รอง วน
ทองถิ่น ตงตั้งใ ดา นิน าร ัด ลอ าร อบ ง ัน าร ัด ลอ
รณีที่มี ตพิ ศษที่ไมจา ปนตอง อบ ง ัน าร อบ ัด
ลอ าร ัด ลอ พ่อรับ อนพนั งาน วนทองถิ่น บ ลา รภา
รัฐ รวมทั้ง าร รร า ละ าร ลอ รรล จาง

ปน งิน 30,000.- บาท
ตาม นัง อ ระทรวง าร ลัง ที่ 0409.6/ว 40 ลงวันที่ 23
พฤษภา ม 2549 ละ นัง อ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ที่ มท 0809.2/ว 233 ลงวันที่ 25 ม รา ม 2556
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจาย าร ัด
ลอ พนั งาน ละล จาง ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2555 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ละระ บียบ
ระทรวง าร ลัง วาดวย ารจาย งิน าตอบ ทน าร อบ พ.ศ

.2549
า บี้ยประชม จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน า บี้ยประชม รรม าร ภา ทศบาลที่ ภา
ทศบาล ตงตั้ง ึ้น ได ณะ รรม าร ามัญ ณะ รรม าร
วิ ามัญ ณะ รรม าร ามัญประจา ทศบาล ใน ารตรวจรายงาน
ประชม ภา ทศบาล ประชม ณะ รรม าร ปรญัตติ ฯลฯ ดยได
รับ งิน า บี้ยประชมราย รั้ง ฉพาะ รั้งที่มาประชม รั้งละ อง
รอย า ิบบาท า รับประธาน รรม าร อง ตละ ณะใ ไดรับ
บี้ยประชม พิ่ม ึ้นอี นึ่งใน ี่ องอัตรา บี้ยประชมดัง ลาว
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดอน งิน า
ตอบ ทน ละผลประ ยชนตอบ ทนอยางอ่น องนาย
ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน
ภา ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ล าน ารนาย ทศมนตรี ที่

ปรึ ษานาย ทศมนตรี ละ ารจาย า บี้ยประชม รรม าร ภา
ทศบาล พ.ศ.2554 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ
พนั งาน ทศบาล ละล จางที่ตองมาปฏิบัติราช าร ปน รณี รง
ดวนนอ วลาราช าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งิน
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด

า ชาบาน จานวน 60,000 บาท

พ่อจาย ปน า ชาบานใ พนั งาน ทศบาล ที่มี ิทธิ บิ า ชา
บานได ตามระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง
าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ

ที่ 4) พ.ศ.2562 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจา จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรใ พนั งาน
ทศบาล ละล จางประจา
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2563
ละระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด

ค่าใช้สอย รวม 1,277,100 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร จานวน 632,000 บาท

- ารับวาร าร า มั ร มาชิ วาร าร ละ นัง อทาง
วิชา าร าจาง มาบริ ารจัด ง นัง อพิมพ วาร ารอ่นที่จา
ปน า ย็บ นัง อ าป นัง อ าจาง มาจัดทาวาร าร อง
ทศบาล ฯลฯ           

ปน งิน 10,000.- บาท
- าใชจายใน ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา าธรรม นียม ละ
าลงทะ บียน ชน าลงทะ บียนศาล าลงทะ บียนประชมใ ญ
มา ม ันนิบาต ทศบาล งประ ทศไทย ละ าธรรม นียมทา
ัญญา ชาที่ดิน ฯลฯ
   ปน งิน 20,000.- บาท
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- า ชาที่ดินวัดบางปลา า รับจาย ปน า ชาที่ดินวัดบาง
ปลา พ่อ อ ราง านั งาน ทศบาลในอัตราปีละ 15,000
.- บาท ละ อ รางศนยพัฒนา ด็ ล็ , ศนยป้อง ัน ละปราบ
ปรามปราบปรามยา พติด ละ นามบา ตบอล ในอัตราปี
ละ 1,000.- บาท รง รียนอนบาล อา ารป้อง ันฯ พรอม รง
จอดรถ ในอัตราปีละ 1,000.- บาท        

ปน งิน 17,000.- บาท
- าจาง มา พ่อติดตั้ง ร่องรับ ัญญาณตางๆ ละ า ชาวงจร
่อ าร อมล า รับงานทะ บียนราษฎร พรอม าบารงรั ษาใน

ระบบออนไลน า รับ ารปฏิบัติงานทะ บียนราษฎร       
ปน งิน 100,000.- บาท

- าจาง มา พ่อด ลบารงรั ษาระบบ ารบรรณ
อิ ล็ ทรอนิ ระบบ าร น ทศ พ่อ ารใ บริ าร
ประชาชน (Bang-Pla Smart Public Service) ละ า ชาระบบ
ท น ลยีอ่น ละ าใชจายอ่น ๆ ที่ ี่ยว อง                

ปน งิน 420,000.- บาท
- าจาง มาบริ ารตางๆ ชน าจาง มาจัดทาป้ายประชา
ัมพันธตางๆ ใน ต ทศบาล าจาง มาจัดทาบอรดประชา
ัมพันธ าจาง มา พ่อติดตั้งไฟฟ้า ประปา ทรศัพท ละจาน

รับ ัญญาณดาว ทียม รอ บิลทีวี า ฆษณา ละ ผย พรประชา
ัมพันธ (รายจาย ี่ยว ับ ารจาง มา ฆษณา ประชา ัมพันธ
ละ ผย พร าวทางวิทย ระจาย ียง ทรทัศน รงม ร พ า

จัดทา อ าร ประชา ัมพันธ รอ ิ่งพิมพตางๆ ) ฯลฯ ปนตน   
 

ปน งิน 20,000.- บาท
- า บี้ยประ ัน า ารประ ันภัยรถราช าร อง ทศบาล พ่อ
ปน าใชจาย ารทาประ ันภัยรถราช าร ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวย ารใช ละรั ษารถยนต ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ละ า ารประ ันภัยทรัพย ิน องรัฐ พ่อ ปน าใชจาย ารทา
ประ ันอั ีภัย ดยดา นิน ารตามพระราชบัญญัติประ ันวินาศ
ภัย พ.ศ.2535 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 ปน งิน 10,000.- บาท

- าใชจายใน ารดา นิน ารจางอง ร รอ ถาบันที่ ปน
ลาง พ่อ ปนผดา นิน าร ารวจ วามพึงพอใจ องผรับ

วันที่พิมพ : 24/8/2564  11:19:15 นา : 15/116



บริ าร ฯลฯ
ปน งิน 35,000.- บาท

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจาย ดังนี้.-
- ารับรอง รอตอนรับ ณะบ ลที่มานิ ทศงาน ตรวจงาน ยี่ยม
ชม ละทัศนศึ ษาดงาน อง ทศบาลฯ ละ จา นาที่ที่ ี่ยว
อง ซึ่งรวมตอนรับบ ล รอ ณะบ ล    

ปน งิน 5,000.- บาท
- า ลี้ยงรับรองใน ารประชม ภาทองถิ่น รอ ณะ
รรม าร รอ ณะอน รรม ารที่ไดรับ าร ตงตั้งตาม
ฎ มาย รอตามระ บียบฯ รอ นัง อ ั่ง าร อง ระทรวง

ม าดไทย รอ ารประชมระ วางอง รป รอง วนทองถิ่น ับ
อง รป รอง วนทองถิ่น รออง รป รอง วนทองถิ่น ับรัฐ
วิ า ิจ รอ อ ชน            

ปน งิน 5,000.- บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

า องรางวัล รอ งินรางวัล จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน าดอ ไม ระ ชาดอ ไม รวมทั้ง าใชจายใน ารจัด
งาน ารจัดนิทรรศ าร ารประ วด ฯลฯ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน 50,000 บาท
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พ่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน
ารใช นามบิน ละ าใชจายอ่นๆ ใน าร ดินทางไปราช ารใน
ละนอ ราชอาณาจั ร องผบริ าร มาชิ ภา
ทศบาล พนั งาน ทศบาล ละล จาง ที่ไดรับ า ั่งใ ไป
ราช าร รอตาม รง ารศึ ษาอบรมดงาน ละ าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ ัมมนา ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวง
ม าดไทย า นด

าใชจายใน าร ลอ ตั้ง จานวน 50,000 บาท

พ่อ ปน าใชจายใน าร ลอ ตั้ง ององ รป รอง วนทองถิ่น
ตามที่ ฎ มาย า นด า นับ นน าร ลอ ตั้ง รวมทั้ง าร
ประชา ัมพันธ าร ลอ ตั้งอยาง ต็ม าลัง วาม ามารถ ตาม
นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลง

วันที่ 26 ิง า ม 2563 ละ นัง อ านั งาน ณะ รรม าร าร
ลอ ตั้งประจาจัง วัด มทร า ร ที่ ลต ( ) 0002/ว 57 ลงวัน
ที่ 23 ร ฎา ม 2564
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ าร ลอ ตั้ง มาชิ ภาทองถิ่น รอ
ผบริ ารทองถิ่น พ.ศ.2562

าใชจาย พ่อชดใช า ีย าย รอ า ินไ มทด ทน จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจาย พ่อชดใช า ีย าย รอ า ินไ มทด
ทน ละ งินชวย ลอพนั งาน รอล จางที่ตอง ดีอาญา า
บี้ย ลี้ยงพยาน รอผตอง า

าใชจาย พ่อ ตรียม วามพรอม องทองถิ่นที่จะรองรับ ารถาย อน
ภาร ิจฯ

จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน าร ตรียม ารรองรับ ารถาย อน
ภาร ิจ ละงบประมาณที่ทองถิ่นจะไดรับ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ละที่ ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 ละมาตรา 17
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าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ปน าลงทะ บียน าธรรม นียม รอ าใชจายทานอง
ดียว ันที่ รีย ช่ออยางอ่นใ ผ ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย อง
ณะผบริ าร มาชิ ภา ทศบาล พนั งาน ทศบาล ละ

พนั งานจาง รอบ ล ณะบ ลที่ไดรับอนญาต รออนมัติใ
ดินทางไปราช าร พ่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ด
งาน รอไปติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พ่อ ารพัฒนาอง
วามร ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นใ ผ

บริ าร มาชิ ภาทองถิ่น าราช าร ละพนั งาน ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557 ละ
ระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
รง าร Big Cleaning Day จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง าร Big Cleaning Day
ชน าวั ดอป รณ าอา าร ละ ร่องด่ม ฯลฯ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 68
ลาดับที่ 1

วันที่พิมพ : 24/8/2564  11:19:15 นา : 18/116



รง ารตามน ยบาย องรัฐบาล งานรัฐพิธีตางๆ ละงาน ทิดทน
ถาบัน

จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารตามน ยบาย อง
รัฐบาล งานรัฐพิธีตางๆ ละงาน ทิดทน ถาบัน ชน ารจัด
ิจ รรมอัน ปน ารพิทั ษรั ษาไว ซึ่งชาติ ศา นา พระม า
ษัตริย, ารจัดฝึ อบรม ประชม ชี้ จงทา วาม าใจ พ่อ ราง

ทัศน ติ ละจิต านึ ที่ดีงามใน ารอยรวม ันอยาง
มานฉันท, ารจัด รง าร ฉลิมพระ ียรติ รอ นับ นน
รง ารอัน น่องมาจา พระราชดาริ ฯลฯ

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ าใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม
าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ละ

ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 80
ลาดับที่ 2

รง าร ทศบาล ล่อนที่ จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง าร ทศบาล ล่อน
ที่ ชน า ชา ต็นท าอา าร า ร่องด่ม ละ าใชจาย อง
ิจ รรมรวมใน ารบริ ารประชาชน ารจา นาย ิน ารา า

ถ รวมทั้ง าใชจายอ่นๆ ตาม วามจา ปน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ าใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม
าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 61
ลาดับที่ 1
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รง ารฝึ อบรมชดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติ ประจาอง ร
ป รอง วนทองถิ่น

จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารฝึ อบรมชดปฏิบัติ
ารจิตอา าภัยพิบัติ ประจาอง รป รอง วนทองถิ่น ชน า

ตอบ ทนวิทยา ร าพา นะ าวั ดอป รณ าอา าร ละ
ร่องด่ม ละ าใชจายอ่นๆ ที่จา ปน ตาม นัง อ รม ง ริม
ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13
มภาพันธ 2563

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 3/2563 นา 7 ลาดับที่ 1

รง ารพัฒนาศั ยภาพ ารทางาน องผบริ าร  มาชิ ภาฯ ละ
บ ลา ร

จานวน 100,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายในใน ารดา นิน รง ารพัฒนาศั ยภาพ
ารทางาน องผบริ าร มาชิ ภาฯ ละบ ลา ร ชน าตอบ
ทนวิทยา ร าพา นะ าวั ด าอา าร ร่องด่ม าที่

พั ละ าใชจายอ่นๆ ที่จา ปน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 61
ลาดับที่ 3

รง ารวัน ทศบาล จานวน 20,100 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัด ิจ รรมวัน ทศบาล ละ าใช
จายใน ิจ รรม าน ัมพันธ ทศบาล ชน าทาบญ ลี้ยงพระ า
จัดนิทรรศ ารวัน ทศบาล าวั ดอป รณ าอา าร ละ ร่อง
ด่ม ละ าใชจายอ่นๆ ที่จา ปน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ าใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม
าร ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 80
ลาดับที่ 1
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าบารงรั ษา ละซอม ซม จานวน 200,000 บาท

พ่อจาย ปน าบารงรั ษา รอซอม ซม รภัณฑ ิ่ง อ ราง ละ
ทรัพย ินอ่นๆ ชน รภัณฑ านั งาน รภัณฑยาน
พา นะ ัญญาณไฟจราจร อา าร ถานที่ าบารงรั ษาระบบ
อมพิว ตอร ละระบบ ่อ ารงานทะ บียนราษฎร ที่อยใน วาม

ด ล อง านั ปลัด ทศบาล ฯลฯ
ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วั ด านั งาน จานวน 90,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด านั งาน พ่อใชในงาน
านั ปลัด ทศบาล ชน ระดาษ ปา า ดิน อ มึ ทปพีวีซี
บบใ น้าด่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน าอี้

พลา ติ ร่อง ิด ล นาด ล็ ตรายาง ิ่งพิมพที่ไดจา าร
ซ้อ พระบรมฉายาลั ษณ พวงมาลัย พวงมาลา ฯลฯ

วั ดไฟฟ้า ละวิทย จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ดไฟฟ้า ละวิทย ชน ลอด
ไฟฟ้า ายไฟฟ้า ไม ร ฟน ฯลฯ ที่ใชใน านั งาน
ทศบาล อา าร ถานที่ที่รับผิดชอบ ละอ่นๆ

วั ดงานบานงาน รัว จานวน 40,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ดงานบานงาน รัวที่ใชใน
งาน านั ปลัด ทศบาล ชน วน้า จานรอง ไม วาด ผงซั
ฟอ น้ายาดับ ลิ่น บ น้าจดซ้อจา อ ชน ระติ น้ารอน ผาป
ต๊ะ ฯลฯ

วั ดยานพา นะ ละ น ง จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ดยานพา นะ ละ น
ง ชน ยางรถยนต บต ตอรี่ ไ วง ีมล็อ ญ จ ล่อน ล็อ
ียร ล็อ พวงมาลัย ฟิลม รอง ง ฯลฯ

วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น จานวน 100,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด ช้อ พลิง ละ ลอ
ล่น ชน น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ร่อง ฯลฯ ที่ใช ับยาน
พา นะ ละ ร่องจั ร ล อง ทศบาล
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วั ด ฆษณา ละ ผย พร จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด ฆษณา ละ ผย
พร ชน ระดาษ ียน ป ตอร พ ัน ละ ี ฟิลม มม มรี่ ารด
ถบบันทึ ียง รอภาพ (ภาพยนตร, วีดี อ ทป, ผนซีดี) รป ี

รอ าวดาที่ไดจา ารลาง อัด ยาย ฯลฯ
วั ด อมพิว ตอร จานวน 150,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด อมพิว ตอร พ่อใชในงาน
านั ปลัด ทศบาล ละงานทะ บียนฯ ชน อป รณบันทึ
อมล ระดาษตอ น่อง ตลับผง มึ า รับ ร่องพิมพ บบ
ล ซอร ผน รอง ง ป้นพิมพ มา ร่องอานบันทึ อมล
บบตางๆ ฯลฯ

วั ดอ่น จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ดอ่น ชน มิ ตอร
น้า - ไฟฟ้า ตะ รง ัน วะ ัว ช่อม ๊ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 930,000 บาท
าไฟฟ้า จานวน 400,000 บาท

พ่อจาย ปน า ระ ไฟฟ้าที่ใชในราช าร ชน านั งาน
ทศบาล อา ารอ น ประ ง ฯลฯ

าน้าประปา าน้าบาดาล จานวน 250,000 บาท

พ่อจาย ปน าน้าประปาที่ใชในราช าร ชน านั งาน
ทศบาล อา ารอ น ประ ง ฯลฯ

าบริ าร ทรศัพท จานวน 40,000 บาท

พ่อจาย ปน า ทรศัพท ซึ่งใชใน ารติดตอราช าร อง
ทศบาล า ทรศัพท ล่อนที่ า ทรศัพทพ้นฐาน ละใ มาย
วามรวมถึง าใชจาย พ่อใ ไดใชบริ าร ละ าใชจายที่ ิด ึ้น
ี่ยว ับ ารใชบริ าร ชน า ชา า ชา ร่อง มาย ล

ทรศัพท าบารงรั ษา าย ฯลฯ
าบริ ารไปรษณีย จานวน 40,000 บาท

พ่อจาย ปน าบริ ารไปรษณีย ชน าดวงตราไปรษณียา ร า
ไปรษณีย าธนาณัติ าธรรม นียม าร อน งินในระบบบริ าร
าร งิน าร ลังภา รัฐ บบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS) ฯลฯ
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าบริ าร ่อ าร ละ ทร มนา ม จานวน 200,000 บาท

พ่อจาย ปน า ทรภาพ ( ทร าร) า ท ล ซ าวิทย ่อ าร า
่อ ารผานดาว ทียม าใชจาย ี่ยว ับ ารใชระบบอิน ทอร
น็ต รวมถึงอิน ทอร น็ต ารด ละ า ่อ ารอ่นๆ ชน า บิ้ล
ทีวี า ชาชอง ัญญาณดาว ทียม ปนตน ละใ มาย วามรวม
ถึง าใชจาย พ่อใ ไดใชบริ ารดัง ลาว ละ าใชจายที่ ิด ึ้น

ี่ยว ับ ารใชบริ าร ฯลฯ
งบลงทุน รวม 246,100 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 246,100 บาท
รภัณฑ านั งาน

ร่องถาย อ าร ระบบดิจิตอล ( าว - ดา) วาม ร็ว 30 ผนตอ
นาที

จานวน 105,000 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้อ ร่องถาย อ าร ระบบ
ดิจิตอล ( าว - ดา) วาม ร็ว 30 ผนตอนาที จานวน 1

ร่อง ร่องละ 105,000 บาท ดยมี ณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้
1. นาดที่ า นด ปน นาด วาม ร็ว ั้นต่า
2. ปนระบบมัลติฟังชั่น
3. ปนระบบ ระดาษธรรมดา ชนิด มึ ผง ยอ - ยายได
- ปนไปตามบัญชีมาตรฐาน รภัณฑ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 6/2564 นา 8 ลาดับที่ 2
ร่องทาลาย อ าร บบตัดตรง ทาลาย รั้งละ 10 ผน จานวน 19,300 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้อ ร่องทาลาย อ าร บบตัดตรง ทาลาย
รั้งละ 10 ผน จานวน 1 ร่อง ร่องละ 19,300 บาท ดยมี
ณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้

1. นาดที่ า นด ปน บบทาลาย ั้นต่าตอ รั้ง
2. นาด ระดาษ ลังทาลาย วางไม ิน วา 4 มิลลิ มตร
- ปนไปตามบัญชีมาตรฐาน รภัณฑ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 6/2564 นา 8 ลาดับที่ 3
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รภัณฑ ฆษณา ละ ผย พร

ร่องมัลติมี ดีย ปร จ ตอร ระดับ XGA นาด 5,000 ANSI 
Lumens

จานวน 55,800 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้อ ร่องมัลติมี ดีย ปร จ ตอร ระดับ XGA
นาด 5,000 ANSI Lumens จานวน 1 ร่อง ร่องละ 55,800
บาท ดยมี ณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้
1. ปน ร่องฉายภาพ ลน ดียว ามารถตอ ับอป รณ พ่อฉาย
ภาพจา อมพิว ตอร ละวีดี อ
2. ใช 3D DLP รอ 3 LCD รอ LCD Panel รอระบบ DLP
3. ระดับ XGA ปนระดับ วามละ อียด องภาพ
4. มี นาด า นด ปน นาด า วาม อง วาง ั้น
ต่า (ANSI Lumens)
- ปนไปตามบัญชีมาตรฐาน รภัณฑ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 6/2564 นา 8 ลาดับที่ 1
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รภัณฑ อมพิว ตอร รออิ ล็ ทรอนิ

ร่อง อมพิว ตอร า รับงาน านั งาน (จอ ดงภาพ นาดไม
นอย วา 19 นิ้ว)

จานวน 51,000 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้อ ร่อง อมพิว ตอร า รับงาน านั
งาน (จอ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว) จานวน 3

ร่อง ร่องละ 17,000 บาท ดยมี ณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้
1. มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 น
ลั (4 core) มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพ้นฐานไมนอย
วา 3.1 GHz รอดี วา จานวน 1 นวย

2. นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม

นอย วา 4 MB
3. มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รอดี วา มี นาดไม
นอย วา 4 GB
4. มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA รอดี วา นาด วามจไม
นอย วา 1 TB รอ ชนิด Solid State Drive นาด วามจไม
นอย วา 250 GB จานวน 1 นวย
5. มี DVD-RW รอดี วา จานวน 1 นวย
6. มีชอง ช่อมตอระบบ รอ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รอดี วา จานวนไมนอย วา 1
ชอง
7. ชอง ช่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รอดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง

8. มี ป้นพิมพ ละ มา
9. มีจอ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
- ปนไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ณลั ษณะพ้นฐาน รภัณฑ
อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทัล พ่อ ศรษฐ ิจ ละ ัง ม

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 5/2564 นา 6 ลาดับที่ 1
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ร่องพิมพ Multifunction บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ 
(Ink Tank Printer)

จานวน 7,500 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้อ ร่องพิมพ Multifunction บบฉีด มึ
พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer) จานวน 1

ร่อง ร่องละ 7,500 บาท ดยมี ณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้
1. ปนอป รณที่มี วาม ามารถ
ปน Printer, Copier , Scanner ละ Fax ภายใน ร่อง ดียว ัน
2. ปน ร่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา รงงานผผลิต
3. มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
4. มี วาม ร็วใน ารพิมพ าวดา า รับ ระดาษ A4 ไมนอย
วา 27 นาตอนาที (ppm) รอ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)

5. มี วาม ร็วใน ารพิมพ ี า รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 15
นาตอนาที (ppm) รอ 5 ภาพตอนาที (ipm)

6. ามารถ น อ าร นาด A4 ( าวดา- ี) ได
7. มี วามละ อียดใน าร น ง ดไมนอย วา 1,200 x 600

รอ 600 x 1,200 dpi
8. มีถาดป้อน อ ารอัต นมัติ (Auto Document Feed)
9. ามารถถาย า นา อ ารไดทั้ง ี ละ าวดา
10. ามารถทา า นาได ง ดไมนอย วา 99 า นา
11. ามารถยอ ละ ยายได 25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
12. มีชอง ช่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รอดี วา จานวน
ไมนอย วา 1 ชอง
13. มีชอง ช่อมตอระบบ รอ าย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รอดี วา จานวนไมนอย วา 1
ชอง รอ ามารถใชงานผาน รอ ายไร าย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
14. มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 100 ผน
15. ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
- ปนไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ณลั ษณะพ้นฐาน รภัณฑ
อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทัล พ่อ ศรษฐ ิจ ละ ัง ม

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 5/2564 นา 6 ลาดับที่ 3
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ร่อง ารองไฟฟ้า  นาด 800  VA จานวน 7,500 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้อ ร่อง ารองไฟฟ้า นาด 800 VA จานวน 3
ร่อง ร่องละ 2,500 บาท ดยมี ณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้

1. มี าลังไฟฟ้าดานนอ ไมนอย วา 800 VA (480 Watts)
2. ามารถ ารองไฟฟ้าไดไมนอย วา 15 นาที
- ปนไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ณลั ษณะพ้นฐาน รภัณฑ
อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทัล พ่อ ศรษฐ ิจ ละ ัง ม

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 5/2564 นา 6 ลาดับที่ 2

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 567,200 บาท
งบบุคลากร รวม 537,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 537,200 บาท
งิน ดอน าราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 256,800 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอนพนั งาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับปรง งิน
ดอนประจาปี องพนั งาน ทศบาล จานวน 1 อัตรา ตาม นัง อ
านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558 ละ นัง อ านั งาน จ. ท

. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566

าตอบ ทนพนั งานจาง จานวน 280,400 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอนพนั งานจางตามภาร ิจ จานวน 1
อัตรา พรอมทั้ง งินปรับปรง าจางประจาปี องพนั งานจางตาม
ภาร ิจ ตาม นัง อ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558

- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
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งบดาเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน 15,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน
ารใช นามบิน ละ าใชจายอ่นๆ ใน าร ดินทางไปราช ารใน
ละนอ ราชอาณาจั ร องพนั งาน ทศบาล ละล จาง ที่ไดรับ
า ั่งใ ไปราช าร รอตาม รง ารศึ ษาอบรมดงาน ละ าใช

จายใน ารฝึ อบรม ละ ัมมนา ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวง
ม าดไทย า นด

าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จานวน 15,000 บาท

พ่อจาย ปน าลงทะ บียน าธรรม นียม รอ าใชจายทานอง
ดียว ันที่ รีย ช่ออยางอ่นใ ผ ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย อง
พนั งาน ทศบาล ละพนั งานจาง ที่ไดรับอนญาต รออนมัติใ
ดินทางไปราช าร พ่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ด
งาน รอไปติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พ่อ ารพัฒนาอง
วามร ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นใ
าราช าร ละพนั งาน ององ รป รอง วนทองถิ่น

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557 ละ
ระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,951,800 บาท
งบบุคลากร รวม 3,237,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 3,237,300 บาท
งิน ดอน าราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 2,522,500 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอนพนั งาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับปรง งิน
ดอนประจาปี องพนั งาน ทศบาล จานวน 5 อัตรา ละอัตรา
วาง จานวน 2 อัตรา ตาม นัง อ านั งาน จ. ท. ละ .อบต
. ดวนที่ ด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558

ละ นัง อ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558

- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
งิน พิ่มตาง ๆ อง าราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 115,200 บาท

พ่อจาย ปน งิน าตอบนอ นอจา งิน ดอน ตา นงผอานวย
าร อง ลัง ดอนละ 5,600.- บาท/ น ตาม วามในมาตรา 15
ประ อบมาตรา 23 วรร ทาย งพระราชบัญญัติระ บียบ
บริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประ าศ ณะ รรม าร
พนั งาน ทศบาลจัง วัด มทร า ร ร่อง ลั ณฑ ละ ง่อนไ

ี่ยว ับ งิน าตอบ ทนนอ นอจา งิน ดอน องพนั งาน ทศ
บาล พ.ศ.2564 ลงวันที่ 26 มษายน 2564 นัง อ านั งาน .จ
. .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16

มภาพันธ 2548 ตาม นัง อ านั งาน จ. ท. ละ .อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
พ่อจาย ปน งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว ใ พนั งาน
ทศบาล อัตราวาง จานวน 2 อัตรา ตาม นัง อ านั งาน จ
. ท. ละ .อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
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งินประจาตา นง จานวน 103,200 บาท

พ่อจาย ปน งินประจาตา นงผอานวย าร อง ลัง ดอน
ละ 5,600.- บาท/ น ตาม วามในมาตรา 15 ประ อบมาตรา 23
วรร ทาย งพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
มทร า ร ร่อง ลั ณฑ ละ ง่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดอน
ละวิธี ารจาย งิน ดอน ละประ ยชนตอบ ทนอ่น (ฉบับที่ 6

) ลงวันที่ 4 พฤษภา ม 2559 ละ นัง อ านั งาน จ. ท
. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
พ่อจาย ปน งินประจาตา นงอานวย ารทองถิ่นระดับตน ดอน
ละ 1,500.- บาท/ น จานวน 2 อัตรา ตาม วามในมาตรา 15
ประ อบมาตรา 23 วรร ทาย งพระราชบัญญัติระ บียบ
บริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประ าศ ณะ รรม าร
พนั งาน ทศบาลจัง วัด มทร า ร ร่อง ลั ณฑ ละ ง่อนไ

ี่ยว ับอัตรา งิน ดอน ละวิธี ารจาย งิน ดอน ละประ ยชน
ตอบ ทนอ่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภา ม 2559 ละ นัง อ
านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน

ที่ 30 ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566

าจางล จางประจา จานวน 302,300 บาท

พ่อจาย ปน าจางใ ล จางประจา จานวน 1 อัตรา พรอมทั้ง
งิน พิ่ม าจางประจาปี องล จางประจา ตาม นัง อ านั
งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566

าตอบ ทนพนั งานจาง จานวน 194,100 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอนพนั งานจางตามภาร ิจ จานวน 1
อัตรา พรอมทั้ง งินปรับปรง าจางประจาปี องพนั งานจางตาม
ภาร ิจ ตาม นัง อ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558

- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
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งบดาเนินงาน รวม 670,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,000 บาท
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน

ทองถิ่น
จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ปน าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน
อง รป รอง วนทองถิ่น ได ณะ รรม ารตรวจ าร
จาง ณะ รรม ารตรวจรับพั ด ผ วบ มงาน อ ราง ฯลฯ ตาม
นัง อ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ด ที่ 0402.5/ว 85 ลงวัน

ที่ 6 ันยายน 2561 ละ นัง อ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 ันยายน 2561
- ปนไปพระราชบัญญัติจัดซ้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดภา
รัฐ พ.ศ.2560

าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ
พนั งาน ทศบาล ละล จางที่ตองมาปฏิบัติราช าร ปน รณี รง
ดวนนอ วลาราช าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งิน
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด

า ชาบาน จานวน 95,000 บาท

พ่อจาย ปน า ชาบานใ พนั งาน ทศบาล ที่มี ิทธิ บิ า ชา
บานได ตามระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง
าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ

ที่ 4) พ.ศ.2562 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจา จานวน 25,000 บาท

พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรใ พนั งาน
ทศบาล ละล จางประจา
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2563
ละระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายตางๆ ดังนี้.-
- ารับวาร าร า มั ร มาชิ นิตย าร นัง อทาง
วิชา าร ละวาร ารอ่นที่จา ปน ฯลฯ
- าจาง มา พ่อติดตั้ง ทรศัพท าใชจายตางๆ ใน ารติดตั้ง
ทรศัพท ย วน าต า า า ทรศัพทพวงภายใน ละ ร่อง
ทรศัพทภายใน ฯลฯ

- าจาง มา พ่อติดตั้ง ร่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ
- าธรรม นียม ละ าลงทะ บียน ชน าธรรม นียมศาล าลง
ทะ บียนศาล ฯลฯ
- าจาง มา ดิน ายระบบ ลน (LAN) อง ร่อง อมพิว ตอรใน
อง ลัง ทศบาลตาบลบางปลา พ่อใชใน าร ช่อมตออิน ตอร
น็ต (Internet) ใน ารจัดทาบัญชี อมพิว ตอร (e-LASS) ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารรับ งิน าร
บิ จาย งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละ ารตรวจ งิน อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ละที่ ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- า ย็บ นัง อ าป นัง อ าถาย อ าร ละ าใชจายใน
ารปรับปรง อมล ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน รอพัฒนา

ระบบ ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน า ารวจ อมล ผนที่
ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน
- าจาง มาบริ ารอ่นๆ ชน าจาง มาจัดทาป้ายประชา
ัมพันธตางๆใน ต ทศบาล บอรดติดประ าศ อมล าว าร ฯลฯ
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รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน
ารใช นามบิน ละ าใชจายอ่นๆ ใน าร ดินทางไปราช ารใน
ละนอ ราชอาณาจั ร องพนั งาน ทศบาล ละล จาง ที่ไดรับ
า ั่งใ ไปราช าร รอตาม รง ารศึ ษาอบรมดงาน ละ าใช

จายใน ารฝึ อบรม ละ ัมมนา ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวง
ม าดไทย า นด

าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ปน า าลงทะ บียน าธรรม นียม รอ าใชจายทานอง
ดียว ันที่ รีย ช่ออยางอ่นใ ผ ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย อง
พนั งาน ทศบาล ละพนั งานจาง รวมทั้ง าร ดินทางไปฝึ
อบรม พ่อ ารพัฒนาอง วามร ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน ารจัด

็บรายได ารจัดทา ผนที่ภาษี าร งิน าร ลัง ารพั ด ละ
ารปฏิบัติงานในระบบบัญชี อมพิว ตอร (E-Laas) ฯลฯ

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557 ละ
ระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
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รง ารจัดทา ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารจัดทา ผนที่ภาษี ละ
ทะ บียนทรัพย ิน ชน าใชจาย าร ารวจ อมล าจาง มา
รงงานใน ารจางบ ล พ่อดา นิน าร ารวจ ละบันทึ
อมล ละนามาจัด ็บ อมลไว ปน อ ารทางราช าร าวั ด

อป รณ ฯลฯ ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท
0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 ม รา ม 2561

- ปนไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน ละ ิ่งปล ราง พ.ศ.2562
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ผนที่ภาษี ละทะ บียน
ทรัพย ิน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2550 ละระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวย ารดา นิน ารตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดิน ละ ิ่งปล ราง พ.ศ.2562 พ.ศ.2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ไ รั้ง
ที่ 1/2562 นา 14 ลาดับที่ 3
รง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารจัด ็บรายได จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง าร พิ่มประ ิทธิภาพใน
ารจัด ็บรายได ชน าใชจายใน ารประชา ัมพันธ ี่ยว ับ
าร ียภาษี ละติดตาม ารชาระภาษี องบ ล ละ ถาน

ประ อบ ารที่มี ารประ อบ ิจ ารใน ต ทศบาล ซึ่งตองมี
นาที่ชาระภาษี าวั ดอป รณ ฯลฯ ตาม นัง อ ระทรวง

ม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11 ิง า ม 2558
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ไ รั้ง
ที่ 1/2562 นา 14 ลาดับที่ 2

าบารงรั ษา ละซอม ซม จานวน 40,000 บาท

พ่อจาย ปน าบารงรั ษา รอซอม ซม รภัณฑ ิ่ง อ ราง ละ
ทรัพย ินอ่นๆ ชน รภัณฑ านั งาน รภัณฑยาน
พา นะ รภัณฑ อมพิว ตอร ฯลฯ ปนตน

ค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท
วั ด านั งาน จานวน 80,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด านั งาน พ่อใชในงาน
อง ลัง ชน ระดาษ ปา า ดิน อ มึ ทปพีวีซี บบใ าอี้

พลา ติ ร่อง ิด ล นาด ล็ ตรายาง ละ ิ่งพิมพที่ไดจา
ารซ้อ รอจางพิมพ ชน ใบ ร็จรับ งิน บบพิมพตางๆ พระ

บรมฉายาลั ษณ ฯลฯ
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วั ดงานบานงาน รัว จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ดงานบานงาน รัว ชน ว
น้า จานรอง ไม วาด ผงซั ฟอ น้ายาดับ ลิ่น บ น้าจดซ้อจา
อ ชน ระติ น้ารอน ผาป ต๊ะ ฯลฯ

วั ดยานพา นะ ละ น ง จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ดยานพา นะ ละ น
ง ชน ยางรถยนต บต ตอรี่ ไ วง ีมล็อ ญ จ ล่อน ล็อ
ียร ล็อ พวงมาลัย ฟิลม รอง ง ฯลฯ

วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น จานวน 40,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด ช้อ พลิง ละ ลอ
ล่น ชน น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ร่อง ฯลฯ ที่ใช ับยาน
พา นะ ละ ร่องจั ร ล อง ทศบาล

วั ด ฆษณา ละ ผย พร จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด ฆษณา ละ ผย
พร ชน ระดาษ ียน ป ตอร พ ัน ละ ี ฟิลม มม มรี่ ารด
ถบบันทึ ียง รอภาพ (ภาพยนตร, วีดี อ ทป, ผนซีดี) รป ี

รอ าวดาที่ไดจา ารลาง อัด ยาย ฯลฯ
วั ด อมพิว ตอร จานวน 150,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด อมพิว ตอร พ่อใชในงาน
อง ลัง ชน ทปบันทึ อมล ระดาษตอ น่อง ตลับผง มึ
า รับ ร่องพิมพ บบ ล ซอร ผน รอง ง ป้น

พิมพ มา ร่องอานบันทึ อมล บบตางๆ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 44,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,500 บาท
รภัณฑ อมพิว ตอร รออิ ล็ ทรอนิ

ร่อง อมพิว ตอร นตบ๊  า รับงาน านั งาน จานวน 32,000 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้อ ร่อง อมพิว ตอร นตบ๊ า รับงาน านั
งาน จานวน 2 ร่อง ร่องละ 16,000 บาท ดยมี ณลั ษณะ
พ้นฐาน ดังนี้
1. มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 2 น
ลั (2 core) ดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพ้นฐานไมนอย
วา 1.0 GHz ละมี ท น ลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่

ตองใช วาม ามารถใน ารประมวลผล ง จานวน 1 นวย
2. นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม

นอย วา 4 MB
3. มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รอดี วา นาดไม
นอย วา 4 GB
4. มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA รอดี วา นาด วามจไม
นอย วา 1 TB รอ ชนิด Solid State Drive นาด วามจไม
นอย วา 250 GB จานวน 1 นวย
5. มีจอภาพที่รองรับ วามละ อียดไมนอย
วา 1,366 x 768 Pixel ละมี นาดไมนอย วา 12 นิ้ว

6. มีชอง ช่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รอดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง

7. มีชอง ช่อมตอ บบ HDMI รอ VGA จานวนไมนอย วา 1
ชอง
8. มีชอง ช่อมตอระบบ รอ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รอดี วา จานวนไมนอย วา 1
ชอง
9. ามารถใชงานไดไมนอย วา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
ละ Bluetooth

- ปนไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ณลั ษณะพ้นฐาน รภัณฑ
อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทัล พ่อ ศรษฐ ิจ ละ ัง ม

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 5/2564 นา 6 ลาดับที่ 4
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ร่อง ารองไฟฟ้า นาด 800 VA จานวน 12,500 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้อ ร่อง ารองไฟฟ้า นาด 800 VA จานวน 5
ร่อง ร่องละ 2,500 บาท ดยมี ณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้

1. มี าลังไฟฟ้าดานนอ ไมนอย วา 800 VA (480 Watts)
2. ามารถ ารองไฟฟ้าไดไมนอย วา 15 นาที
- ปนไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ณลั ษณะพ้นฐาน รภัณฑ
อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทัล พ่อ ศรษฐ ิจ ละ ัง ม

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 6/2564 นา 8 ลาดับที่ 4

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 278,500 บาท
งบบุคลากร รวม 229,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 229,000 บาท
งิน ดอน าราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 229,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอนพนั งาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับปรง งิน
ดอนประจาปี องพนั งาน ทศบาล จานวน 1 อัตรา ตาม นัง อ
านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558 ละ นัง อ านั งาน จ. ท

. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
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งบดาเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน
ารใช นามบิน ละ าใชจายอ่นๆ ใน าร ดินทางไปราช ารใน
ละนอ ราชอาณาจั ร องพนั งาน ทศบาล ที่ไดรับ า ั่งใ ไป

ราช าร รอตาม รง ารศึ ษาอบรมดงาน ละ าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ ัมมนา ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวง
ม าดไทย า นด

าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จานวน 25,000 บาท

พ่อจาย ปน า าลงทะ บียน าธรรม นียม รอ าใชจายทานอง
ดียว ันที่ รีย ช่ออยางอ่นใ ผ ารับ ารฝึ อบรม บิ
จาย อง พนั งาน ทศบาล ที่ไดรับอนญาต รออนมัติใ ดินทาง
ไปราช าร พ่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รอไป
ติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พ่อ ารพัฒนาอง วามร ี่ยว
ับ ารปฏิบัติงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นใ าราช าร
ละพนั งาน ององ รป รอง วนทองถิ่น ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ององ ร

ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวง
ม าดไทย า นด
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งบลงทุน รวม 19,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท
รภัณฑ อมพิว ตอร รออิ ล็ ทรอนิ

ร่อง อมพิว ตอร า รับงาน านั งาน (จอ ดงภาพ นาดไม
นอย วา 19 นิ้ว)

จานวน 17,000 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้อ ร่อง อมพิว ตอร า รับงาน านั
งาน (จอ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว) จานวน 1

ร่อง ร่องละ 17,000 บาท ดยมี ณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้
1. มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 น
ลั (4 core) มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพ้นฐานไมนอย
วา 3.1 GHz รอดี วา จานวน 1 นวย

2. นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม

นอย วา 4 MB
3. มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รอดี วา มี นาดไม
นอย วา 4 GB
4. มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA รอดี วา นาด วามจไม
นอย วา 1 TB รอ ชนิด Solid State Drive นาด วามจไม
นอย วา 250 GB จานวน 1 นวย
5. มี DVD-RW รอดี วา จานวน 1 นวย
6. มีชอง ช่อมตอระบบ รอ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รอดี วา จานวนไมนอย วา 1
ชอง
7. ชอง ช่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รอดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง

8. มี ป้นพิมพ ละ มา
9. มีจอ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
- ปนไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ณลั ษณะพ้นฐาน รภัณฑ
อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทัล พ่อ ศรษฐ ิจ ละ ัง ม

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 7/2564 นา 12 ลาดับที่ 11

วันที่พิมพ : 24/8/2564  11:19:15 นา : 39/116



ร่อง ารองไฟฟ้า นาด 800 VA จานวน 2,500 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้อ ร่อง ารองไฟฟ้า นาด 800 VA จานวน 1
ร่อง ร่องละ 2,500 บาท ดยมี ณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้

1. มี าลังไฟฟ้าดานนอ ไมนอย วา 800 VA (480 Watts)
2. ามารถ ารองไฟฟ้าไดไมนอย วา 15 นาที
- ปนไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ณลั ษณะพ้นฐาน รภัณฑ
อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทัล พ่อ ศรษฐ ิจ ละ ัง ม

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 7/2564 นา 12 ลาดับที่ 12

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 48,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 48,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน

ทองถิ่น
จานวน 48,000 บาท

พ่อจาย ปน งินรางวัล ารปฏิบัติงาน อง จา นาที่ตารวจ ใน าร
ปฏิบัติ นาที่ใ ทศบาลตาบลบางปลา ละ ารดา นินงาน
อ่นๆ ฯลฯ จานวน 2 อัตรา ในอัตรา ดอนละ 2,000.- บาท/ น

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 5,715,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,793,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,793,300 บาท
งิน ดอน าราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 705,800 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอนพนั งาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับปรง งิน
ดอนประจาปี องพนั งาน ทศบาล จานวน 1 อัตรา ละอัตรา
วาง จานวน 1 อัตรา ตาม นัง อ านั งาน จ. ท. ละ .อบต
. ดวนที่ ด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558

ละ นัง อ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558

- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
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งิน พิ่มตาง ๆ อง าราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 24,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราวใ พนั งาน
ทศบาล อัตราวาง จานวน 1 อัตรา ตาม นัง อ านั งาน จ
. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566

งินประจาตา นง จานวน 18,000 บาท

พ่อจาย ปน งินประจาตา นงอานวย ารทองถิ่นระดับตน ดอน
ละ 1,500.- บาท/ น จานวน 1 อัตรา ตาม วามในมาตรา 15
ประ อบมาตรา 23 วรร ทาย งพระราชบัญญัติระ บียบ
บริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประ าศ ณะ รรม าร
พนั งาน ทศบาลจัง วัด มทร า ร ร่อง ลั ณฑ ละ ง่อนไ

ี่ยว ับอัตรา งิน ดอน ละวิธี ารจาย งิน ดอน ละประ ยชน
ตอบ ทนอ่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภา ม 2559 ละ นัง อ
านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน

ที่ 30 ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566

าตอบ ทนพนั งานจาง จานวน 949,500 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอนพนั งานจางตามภาร ิจ จานวน 2
อัตรา ละพนั งานจางทั่วไป จานวน 6 อัตรา ที่ปฏิบัติ นาที่ใน
งานป้อง ันฯ พรอมทั้ง งินปรับปรง าจางประจาปี องพนั งาน
จางตามภาร ิจ ตาม นัง อ านั งาน จ. ท. ละ .อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง จานวน 96,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราวใ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ จานวน 1 อัตรา ละพนั งานจางทั่วไป จานวน 6
อัตรา ที่ปฏิบัติ นาที่ในงานป้อง ันฯ ตาม นัง อ านั งาน จ
. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
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งบดาเนินงาน รวม 1,810,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน

ทองถิ่น
จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ปน าตอบ ทนอา า มั รป้อง ันฝ่ายพล รอน ทศบาล
ตาบลบางปลา ที่ไดรับ า ั่งใ ปฏิบัติงาน ตาม นัง อ รม ง ริม
ารป รองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29
ม รา ม 2564
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ าใชจาย
ใ อา า มั รป้อง ันฝ่ายพล รอน ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560

าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ
พนั งาน ทศบาล ละล จาง ที่ตองมาปฏิบัติราช าร ปน รณี
รงดวนนอ วลาราช าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งิน
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจา จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรใ พนั งาน ทศบาล
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2563
ละระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
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ค่าใช้สอย รวม 885,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายตางๆ ดังนี้.-
- าจาง มาบริ าร ปลี่ยนถายน้ามัน ร่อง า รับรถยนต รถ
ยนตดับ พลิง ละรถยนตบรรท น้า ที่ใชในงาน อง ทศบาลตาบล
บางปลา
- าจาง มาจัดทาป้ายประชา ัมพันธ รอ ่อ ิ่งพิมพตางๆ
- าใชจายใน งิน องทนผประ บภัยทางรถยนต พ่อจาย ปน งิน
ชดใช า ีย าย รอ า ินไ มทด ทน ตามพระราชบัญญัติ ม
รองผประ บภัยจา รถ พ.ศ.2535

- าจาง มาปรับปรง ละซอม ซมไฟฟ้า าจาง มาบริ าร
ตรวจ อบ ละ ไ ไฟฟ้า ัด องตางๆ รวมถึง าใชจายอ่นๆ ที่

ี่ยว อง
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน
ารใช นามบิน ละ าใชจายอ่นๆ ใน าร ดินทางไปราช ารใน
ละนอ ราชอาณาจั ร องพนั งาน ทศบาล ละล จาง ที่ไดรับ
า ั่งใ ไปราช าร รอตาม รง ารศึ ษาอบรมดงาน ละ าใช

จายใน ารฝึ อบรม ละ ัมมนา ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวง
ม าดไทย า นด
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าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จานวน 15,000 บาท

พ่อจาย ปน าลงทะ บียน าธรรม นียม รอ าใชจายทานอง
ดียว ันที่ รีย ช่ออยางอ่นใ ผ ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย อง
พนั งาน ทศบาล ละพนั งานจาง ที่ไดรับอนญาต รออนมัติใ
ดินทางไปราช าร พ่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ด
งาน รอไปติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พ่อ ารพัฒนาอง
วามร ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นใ
าราช าร ละพนั งาน ององ รป รอง วนทองถิ่น

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557 ละ
ระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
รง ารป้อง ัน ละลดอบัติ ตทางถนนในชวง ทศ าล า ัญ จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน ารป้อง ัน ละลดอบัติ ต
ทางถนนในชวง ทศ าล า ัญ ชน ทศ าลวัน ึ้นปีใ ม ทศ าล
วัน ง รานต ฯลฯ ปนตน าวั ดอป รณ าอา าร ละ ร่อง
ด่ม าจัดทาป้าย รวมถึง าใชจายอ่นๆ ที่จา ปน ตาม นัง อ รม
ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลง

วันที่ 25 ธันวา ม 2561 นัง อ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 มษายน 2563

ละ นัง อ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2 มษายน 2564

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 66
ลาดับที่ 2

รง ารอบรมใ วามร ารอพยพ นีไฟใน ถานศึ ษา จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารอบรมใ วามร าร
อพยพ นีไฟใน ถานศึ ษา ชน าตอบ ทนวิทยา ร า
พา นะ าวั ดอป รณตางๆ าอา าร ละ ร่องด่ม รวมถึง า
ใชจายอ่นๆที่จา ปน  
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 66
ลาดับที่ 1
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าบารงรั ษา ละซอม ซม จานวน 800,000 บาท

พ่อจาย ปน าบารงรั ษา รอซอม ซม รภัณฑ ิ่ง อ ราง ละ
ทรัพย ินอ่นๆ ชน รภัณฑ านั งาน รภัณฑยาน
พา นะ ัญญาณไฟจราจร อา าร ถานที่ ร่อง บน้ามอ ตอร
ไฟฟ้าพรอมอป รณ ชน ทอ งน้าชนิด ตน ล

นาด 6 ละ 12 นิ้ว ที่อยใน วามด ล อง านั ปลัด
ทศบาล ชน งานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ฯลฯ ปนตน

ค่าวัสดุ รวม 530,000 บาท
วั ดไฟฟ้า ละวิทย จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ดไฟฟ้า ละวิทย ชน ลอด
ไฟฟ้า ายไฟฟ้า ไม ร ฟน ฯลฯ ที่ใชใน านั งาน
ทศบาล อา าร ถานที่ที่รับผิดชอบ ละใชในรถยนต รถดับ
พลิง รถบรรท น้า

วั ดยานพา นะ ละ น ง จานวน 150,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ดยานพา นะ ละ น
ง า รับรถยนต อง ทศบาล ชน ยางรถ

ยนต บต ตอรี่ ไ วง ีมล็อ ญ จ ล่อน ล็อ ียร ล็อ พวง
มาลัย ฟิลม รอง ง ฯลฯ

วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น จานวน 200,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น ที่ใช
ับยานพา นะ ละ ร่องจั ร ล อง ทศบาล ชน น้ามัน

ดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ร่อง ฯลฯ
วั ด าร ษตร จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด าร ษตร ชน นา า
ป้อง ัน ๊ พิษ มีดตัดตนไม ผาใบ รอผาพลา ติ ฯลฯ

วั ด ฆษณา ละ ผย พร จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด ฆษณา ละ ผย
พร ชน ระดาษ ียน ป ตอร พ ัน ละ ี ฟิลม มม มรี่ ารด
ถบบันทึ ียง รอภาพ (ภาพยนตร,วีดี อ ทป, ผนซีดี) รป ี
รอ าวดาที่ไดจา ารลาง อัด ยาย ฯลฯ
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วั ด ร่อง ตง าย จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด ร่อง ตง าย อง
พนั งานดับ พลิง ละ จา นาที่ ใน ารออ ปฏิบัติ นาที่ พ่อ วาม
ปนระ บียบ รียบรอย ละถ ตองตามระ บียบ องทาง
ราช าร ละ วมใ พ่อ วามปลอดภัยใน ณะปฏิบัติ
นาที่ ชน ร่อง บบ/ชดปฏิบัติ

งาน ้อ าง ง ผา รอง ทา มว ฯลฯ
วั ด ร่องดับ พลิง จานวน 60,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด ร่องดับ พลิง ชน วาลว
น้าดับ พลิง ทอ าย งน้า ายดับ พลิง ถังดับ พลิง ล บอลดับ
พลิง ฯลฯ

วั ด ารวจ จานวน 15,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด ารวจ ชน บันไดอลมิ
นียม ร่องมอดึง าย ทรศัพท ฯลฯ

วั ดจราจร จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ดจราจร ชน ัญญาณไฟ
ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน รวยจราจร ผง ั้นจราจร ป้าย
ตอน ผนป้ายจราจร ระบองไฟ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 350,000 บาท
าไฟฟ้า จานวน 350,000 บาท

พ่อจาย ปน า ระ ไฟฟ้า ร่อง บน้าป้อง ันน้าทวมภายใน ต
ทศบาล ชน ร่อง บน้าบริ วณชมชนบานใตวัด ร่อง บน้า
บริ วณชมชนบานใ ม ร่อง บน้าบริ วณใต ะพาน าม มน้าทา
จีน ร่อง บน้าบริ วณซอยนาง ซี้ยะ ร่อง บน้าบริ วณวัดป่าชัย
รัง ี ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 2,112,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,112,000 บาท
รภัณฑไฟฟ้า ละวิทย

ร่องรับ งวิทย ชนิดประจาที่ นาด 10 วัตต จานวน 112,000 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้อ ร่องรับ งวิทย ชนิดประจาที่ นาด 10
วัตต จานวน 4 ร่อง ร่องละ 28,000 บาท ดยมี ณลั ษณะ
พ้นฐาน ดังนี้
1. ปนระบบ VHF/FM
2. นาด าลัง ง 10 วัตต
3. ประ อบดวย : ตัว ร่อง พา วอรซัพพลาย ไม ร ฟน
มาย ต : ยาน วามถี่ า รับ นวยงานราช าร VHF 136 –
174 mHz

- ปนไปตามบัญชีมาตรฐาน รภัณฑ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ไ รั้ง
ที่ 4/2564 นา 7 ลาดับที่ 1
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รถยนตบรรท น้าอ น ประ ง  นาด วามจไม ิน 4,000 ลิตร จานวน 2,000,000 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้อรถยนตบรรท น้าอ น ประ ง นาด วาม
จไม ิน 4,000 ลิตร จานวน 1 ัน ันละ 2,000,000 บาท ดยมี
ณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้

1. มี นาด วามตัวรถ 6 ลอ ลอ นา ดี่ยว ลอ ลัง
2. พวงมาลัย วา ปน ร่องยนตดี ซลมี าลัง รงมา ง ดไมนอย
วา 150 รงมา

3. ตอนทายติดตั้งถังบรรจน้า มีปริมาณ วามจไมนอย วา 4,000
ลิตร พรอมติดตั้ง ปรยบารดานทาย า รับพรมถนน ปรยบาร
ดาน าง า รับรดน้าตนไม
4. มีทอดด - ทอ งน้า ทนปนฉีดน้า พ่อใชใน ารบริ าร าธารณ
ประ ยชน
5. มีระบบ ัญญาณไฟตางๆ ตาม รม าร น งทางบ า นด ละ
ตาม วามจา ปนใน ารปฏิบัติงาน
6. ตัวรถ ร่อง บน้า ละอป รณท ชนิด ปน องใ ม ไม ยใช
งานมา อน
7. รงงานผผลิตรถยนตตองไดรับรองมาตรฐาน รง.4

ละ ISO19001:2015, ISO14001:2015 รอ ง วา ใน อบ
าย ารผลิต ละซอมบารงรถบรรท

- จัด า ดย บรา าจา ทองตลาด
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 5/2564 นา 8 ลาดับที่ 1

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,288,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,398,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,398,500 บาท
งิน ดอน าราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 1,178,300 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอนใ ับพนั งาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับ
ปรง งิน ดอนประจาปี องพนั งาน ทศบาล จานวน 2
อัตรา อัตราวาง จานวน 2 อัตรา ตาม นัง อ านั งาน จ. ท
. ละ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15
ธันวา ม 2558 ละ นัง อ านั งาน จ. ท. ละ .อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
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งิน พิ่มตาง ๆ อง าราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 700 บาท

พ่อจาย ปน งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราวใ พนั งาน
ทศบาล จานวน 1 อัตรา ตาม นัง อ านั งาน จ. ท. ละ
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566

งินประจาตา นง จานวน 60,000 บาท

พ่อจาย ปน งินประจาตา นงผอานวย าร อง ารศึ ษา ดอน
ละ 3,500.- บาท/ น ตาม วามในมาตรา 15 ประ อบมาตรา 23
วรร ทาย งพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
มทร า ร ร่อง ลั ณฑ ละ ง่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน
ดอน ละวิธี ารจาย งิน ดอน ละประ ยชนตอบ ทนอ่น (ฉบับ
ที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภา ม 2559 ละ นัง อ านั งาน จ. ท
. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
พ่อจาย ปน งินประจาตา นง ัว นาฝ่ายบริ าร าร
ศึ ษา ดอนละ 1,500.- บาท/ น ตาม วามในมาตรา 15
ประ อบมาตรา 23 วรร ทาย งพระราชบัญญัติระ บียบ
บริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประ าศ ณะ รรม าร
พนั งาน ทศบาลจัง วัด มทร า ร ร่อง ลั ณฑ ละ ง่อนไ

ี่ยว ับอัตรา งิน ดอน ละวิธี ารจาย งิน ดอน ละประ ยชน
ตอบ ทนอ่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภา ม 2559 ละ นัง อ
านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน

ที่ 30 ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566

าตอบ ทนพนั งานจาง จานวน 138,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอนพนั งานจางตามภาร ิจ ที่ปฏิบัติงานใน อง
ารศึ ษา จานวน 1 อัตรา พรอมทั้ง งินปรับปรง าจางประจาปี
องพนั งานจางตามภาร ิจ ตาม นัง อ านั งาน จ. ท

. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง จานวน 21,500 บาท

พ่อจาย ปน งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราวใ พนั งานจางตาม
ภาร ิจที่ไดปฏิบัติงานใน อง ารศึ ษา จานวน 1 อัตรา ตาม
นัง อ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง

วันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566

งบดาเนินงาน รวม 890,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ
พนั งาน ทศบาล ละล จาง ที่ตองมาปฏิบัติราช าร ปน รณี รง
ดวนนอ วลาราช าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งิน
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด

า ชาบาน จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน า ชาบานใ พนั งาน ทศบาล ที่มี ิทธิ บิ า ชา
บานได ตามระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง
าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ

ที่ 4) พ.ศ.2562 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจา จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรใ พนั งาน
ทศบาล ละล จางประจา
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2563
ละระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
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ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายตางๆ ดังนี้.-
- ารับวาร าร พ่อจาย ปน า มั ร มาชิ นิตย าร นัง อทาง
วิชา าร ละวาร ารอ่นที่จา ปน ฯลฯ
- าจาง มาบริ ารตางๆ ชน าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปา า
จาง มาจัดทาป้ายประชา ัมพันธ ฯลฯ

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

าชดใช วาม ีย าย รอ ินไ มทด ทน จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจาย พ่อชดใช า ีย าย รอ า ินไ มทด
ทน รณี ิดอบัติ ตจา ทศบาลที่ อใ ิด วาม ีย าย

าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน 15,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน
ารใช นามบิน ละ าใชจายอ่นๆ ใน าร ดินทางไปราช ารใน
ละนอ ราชอาณาจั ร องพนั งาน ทศบาล ละล จาง ที่ไดรับ
า ั่งใ ไปราช าร รอตาม รง ารศึ ษาอบรมดงาน ละ าใช

จายใน ารฝึ อบรม ละ ัมมนา ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวง
ม าดไทย า นด
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าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จานวน 35,000 บาท

พ่อจาย ปน าลงทะ บียน าธรรม นียม รอ าใชจายทานอง
ดียว ันที่ รีย ช่ออยางอ่นใ ผ ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย อง
พนั งาน ทศบาล ละพนั งานจาง ที่ไดรับอนญาต รออนมัติใ
ดินทางไปราช าร พ่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ด
งาน รอไปติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พ่อ ารพัฒนาอง
วามร ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นใ
าราช าร ละพนั งาน ององ รป รอง วนทองถิ่น

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557 ละ
ระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด

าบารงรั ษา ละซอม ซม จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ปน าบารงรั ษา รอซอม ซม รภัณฑ ที่ดิน ละ ิ่ง อ
ราง ละทรัพย ินอ่นๆ ชน รภัณฑ านั งาน รภัณฑยาน

พา นะ รภัณฑ อมพิว ตอร ฯลฯ ปนตน
ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วั ด านั งาน จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด านั งาน พ่อใชในงาน
อง ารศึ ษา ชน ระดาษ ปา า ดิน อ มึ ทปพีวีซี บบ

ใ น้าด่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน าอี้
พลา ติ ร่อง ิด ล นาด ล็ ตรายาง ิ่งพิมพที่ไดจา าร
ซ้อ พระบรมฉายาลั ษณ พวงมาลัย พวงมาลา ฯลฯ

วั ด ฆษณา ละ ผย พร จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด ฆษณา ละ ผย
พร ชน ระดาษ ียน ป ตอร พ ัน ละ ี ฟิลม มม มรี่ ารด
ถบบันทึ ียง รอภาพ (ภาพยนตร, วีดี อ ทป, ผนซีดี) รป ี
รอ าวดาที่ไดจา ารลาง อัด ยาย ฯลฯ

วั ด อมพิว ตอร จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด อมพิว ตอร พ่อใชในงาน
อง ารศึ ษา ชน อป รณบันทึ อมล ระดาษตอ น่อง ตลับ

ผง มึ า รับ ร่องพิมพ บบ ล ซอร ผน รอง ง ป้น
พิมพ มา ร่องอานบันทึ อมล บบตางๆ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 655,000 บาท
าไฟฟ้า จานวน 350,000 บาท

พ่อจาย ปน า ระ ไฟฟ้าที่ใชในราช าร ชน ศนยพัฒนา ด็
ล็ ทศบาลตาบลบางปลา ศนยป้อง ัน ละปราบปรามยา พ
ติด อา าร พ่อ าร รียนรภาษาตางประ ทศ ลาน ีฬา ระวาย
น้า ละ รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลบางปลา ฯลฯ

าน้าประปา าน้าบาดาล จานวน 300,000 บาท

พ่อจาย ปน าน้าประปาที่ใชในราช าร ชน ศนยพัฒนา ด็ ล็
ทศบาลตาบลบางปลา ศนยป้อง ัน ละปราบปรามยา พ
ติด อา าร พ่อ าร รียนรภาษาตางประ ทศ ลาน ีฬา ระวาย
น้า ละ รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลบางปลา ฯลฯ

าบริ าร ทรศัพท จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปน า ทรศัพท ซึ่งใชใน ารติดตอราช าร องศนย
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลบางปลา รง รียนอนบาล ทศบาล
ตาบลบางปลา ทั้งทางใ ล ละทางไ ล ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 16,244,800 บาท
งบบุคลากร รวม 6,503,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 6,503,000 บาท
งิน ดอน าราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 3,560,400 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอนพนั งาน ร ทศบาล จานวน 6 อัตรา ร
รง รียนอนบาลฯ จานวน 4 อัตรา ละ รศนยพัฒนา ด็
ล็ จานวน 2 อัตรา ตั้งรองรับ งิน ดอนผอานวย าร ถาน
ศึ ษา อัตราวาง จานวน 1 อัตรา พนั งาน ร ทศบาล อัตรา
วาง จานวน 1 อัตรา ละพนั งาน ร ทศบาล ( รผชวย) ที่ไดรับ
จัด รร อัตราวาง จานวน 4 อัตรา พรอมทั้ง งินปรับปรง งิน ดอน
ประจาปี องพนั งาน ละอัตราวาง ตาม นัง อ รม ง ริม าร
ป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23

ร ฎา ม 2564
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
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งิน พิ่มตาง ๆ อง าราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 67,200 บาท

พ่อจาย ปน าตอบ ทนราย ดอน า รับชานาญ ารพิ ศษ ดอน
ละ 5,600 บาท/ น ตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23

ร ฎา ม 2564
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566

งินวิทยฐานะ จานวน 235,200 บาท

พ่อจาย ปน งินวิทยาฐานะ า รับชานาญ ารพิ ศษ (ผอานวย
ารฯ) ดอนละ 5,600 บาท/ น ตาม นัง อ รม ง ริม าร

ป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10
ร ฎา ม 2563

พ่อจาย ปน งินวิทยาฐานะ า รับชานาญ าร ดอนละ 3,500
บาท/ น จานวน 4 อัตรา ตาม นัง อ รม ง ริม ารป รอง
ทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23

ร ฎา ม 2564
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566

าจางล จางประจา จานวน 307,200 บาท

พ่อจาย ปน าจางใ ล จางประจา จานวน 1 อัตรา พรอมทั้ง
งิน พิ่ม าจางประจาปี องล จางประจา ตาม นัง อ านั
งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
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าตอบ ทนพนั งานจาง จานวน 2,238,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน าตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ จานวน 11
อัตรา ที่ปฏิบัติงานใน รง รียนอนบาล ทศบาล ทศบาลตาบลบาง
ปลา, ศนยพัฒนา ด็ ล็ ฯ พรอมทั้ง งินปรับปรง าจางประจาปี
องพนั งานจางตามภาร ิจ      

ปน งิน 2,130,000.- บาท
ตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 ร ฎา ม 2564

- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
พ่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจางทั่วไป ตา นง
ภาร รง จานวน 1 อัตรา อง รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลบาง
ปลา      

ปน งิน 108,000.- บาท
ตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 ร ฎา ม 2564

- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง จานวน 95,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราวใ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ อง รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลบางปลา ละศนย
พัฒนา ด็ ล็ ฯ จานวน 4 อัตรา

ปน งิน 83,000.- บาท
ตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 ร ฎา ม 2564

- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
พ่อจาย ปน งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราวพนั งานจางทั่ว
ไป ตา นงภาร รง จานวน 1 อัตรา

ปน งิน 12,000.- บาท
ตาม นัง อ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 ร ฎา ม 2564

- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
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งบดาเนินงาน รวม 6,174,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,000 บาท
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ
พนั งาน ทศบาล ละล จางที่ตองมาปฏิบัติราช าร ปน รณี รง
ดวนนอ วลาราช าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งิน
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด

า ชาบาน จานวน 1,000 บาท

พ่อจาย ปน า ชาบานใ พนั งาน ทศบาล ที่มี ิทธิ บิ า ชา
บานได ตามระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง
าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ

ที่ 4) พ.ศ.2562 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจา จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรใ พนั งาน
ทศบาล ละล จางประจา
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2563
ละระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด

ค่าใช้สอย รวม 3,580,100 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร จานวน 100,000 บาท

พ่อจาย ปน าจาง มาบริ ารตาง ๆ ชน าติดตั้งไฟฟ้า าติด
ตั้งประปา าติดตั้งระบบ รอ าย อมพิว ตอร ละ รอ าย
อิน ตอร น็ต าจาง มาจัดทาป้ายประชา ัมพันธ อง อง าร
ศึ ษา รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลบางปลา ละศนยพัฒนา
ด็ ล็ ทศบาลตาบลบางปลา ฯลฯ
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รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน
ารใช นามบิน ละ าใชจายอ่นๆ ใน าร ดินทางไปราช ารใน
ละนอ ราชอาณาจั ร องพนั งาน ทศบาล ละล จาง ที่ตอง

ปฏิบัติงานในศนยพัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลบางปลา ละ
รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลบางปลา ที่ไดรับ า ั่งใ ไป

ราช าร รอตาม รง ารศึ ษาอบรมดงาน ละ าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ ัมมนา ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวง
ม าดไทย า นด

าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ปน า าลงทะ บียน าธรรม นียม รอ าใชจายทานอง
ดียว ันที่ รีย ช่ออยางอ่นใ ผ ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย อง
พนั งาน ทศบาล ละพนั งานจาง ที่ไดรับอนญาต รออนมัติใ
ดินทางไปราช าร พ่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ด
งาน รอไปติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พ่อ ารพัฒนาอง
วามร ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน ององ รป รอง วนทองถิ่น

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557 ละ
ระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
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รง าร า ายภาษาอัง ฤษ รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลบางปลา จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง าร า ายภาษาอัง ฤษ
รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลบางปลา ชน าวั ดอป รณ า

จาง มาบริ าร า อง วัญ องรางวัล าอา าร ละ ร่อง
ด่ม า องที่ระลึ รรม าร ตลอดจน าใชจายอ่นๆ ที่จา ปนตอง
ใชใน รง าร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ าใชจาย
ใน ารจัดงาน าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 74
ลาดับที่ 3

รง าร ง ัน ีฬา ี า รับ รง รียนอนบาลฯ ละศนยพัฒนา ด็
ล็

จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง าร ง ัน ีฬา า รับ
รง รียนอนบาลฯ ละศนยพัฒนา ด็ ล็ ชน าวั ดอป รณ า

จาง มาบริ าร าตอบ ทน รรม ารตัด ิน า รียญรางวัล า
ถวยรางวัล องรางวัล าอา าร ละ ร่องด่ม า องที่ระลึ
รรม าร ละ งิน รอ องรางวัล า รับผชนะ ารประ วด รอ
ง ัน าวั ด รอ าจางทา องที่ ปนอง ประ อบ า ัญ อง

งานนั้นๆ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ าใชจาย
ใน ารจัดงาน าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร ง
ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 82
ลาดับที่ 1
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รง ารพัฒนาศั ยภาพ ร ละบ ลา รทาง ารศึ ษา จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารพัฒนาศั ยภาพ ร
ละบ ลา รทาง ารศึ ษา ชน าจัดฝึ อบรมศึ ษาดงาน า

วั ดอป รณ าวิทยา ร าอา าร ละ ร่องด่ม าจาง
มาบริ าร ตลอดจน าใชจายอ่นๆที่จา ปนตองใชใน
รง าร ฯลฯ ปนตน

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 81
ลาดับที่ 1

รง าร นับ นน าใชจายใน ารบริ าร ถานศึ ษา จานวน 2,953,100 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารบริ าร ถานศึ ษา ดย บิ ั ผลั
ง งิน าบัญชี งินฝา ธนา ารในนาม ถานศึ ษา

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยรายได ละ าร
จาย งิน อง ถานศึ ษา ัง ัดอง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 74
ลาดับที่ 1
1) งินอด นน า รับ นับ นนอา าร ลางวัน

จานวน 1,822,700.- บาท
พ่อจาย ปน าใชจาย า รับ นับ นนอา าร ลางวัน อง
รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลบางปลา ละศนยพัฒนา ด็
ล็ ฯ ดย บิ ั ผลั ง งิน าบัญชี งินฝา ธนา ารในนาม ถาน
ศึ ษา ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 ร ฎา ม 2564 ตามราย ารดังนี้.-

- งินอด นน า รับ นับ นนอา าร ลางวัน ใ ศนยพัฒนา
ด็ ล็ ทศบาลตาบลบางปลา

จานวน 308,700.- บาท
พ่อจาย ปน าใชจาย า รับ นับ นนอา าร ลางวันใ ศนย
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลบางปลา ที่ ทศบาลตาบลบางปลาจัด
ตั้ง อง จานวน 245 วัน ในอัตรา นละ 21 บาท จานวน 60

น จานวนนั รียน ปนไปตาม ผน ารรับนั รียนประจาปี าร
ศึ ษา 2565 องศนยพัฒนา ด็ ล็ ฯ ตาม นัง อศนยพัฒนา ด็
ล็ ฯ ที่ 52305.1/6 ลงวันที่ 21 ร ฎา ม 2564 ละตาม
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จานวนนั รียนในระ วางภา ารศึ ษา ดยตั้งจายจา งินอด
นน          

- งินอด นน า รับ นับ นนอา าร ลางวัน ใ รง รียน
อนบาล ทศบาลตาบลบางปลา

จานวน 1,512,000.- บาท
พ่อจาย ปน าใชจาย า รับ นับ นนอา าร ลางวันใ
รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลบางปลา ที่ ทศบาลตาบลบางปลา

จัดตั้ง อง จานวน 200 วัน ในอัตรา นละ 21 บาท จานวน 360
น จานวนนั รียน ปนไปตาม ผน ารรับนั รียน ประจาปี าร

ศึ ษา 2565 อง รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลบางปลา ตาม
นัง อ รง รียนอนบาลฯ ที่ 52305.2/42 ลงวันที่ 20
ร ฎา ม 2564 ดยตั้งจายจา งินอด นน 

- งินอด นน า รับ นับ นนอา าร ลางวัน ใ รง รียน
อนบาล ทศบาลตาบลบางปลา ละศนยพัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
ตาบลบางปลา

จานวน 2,000.- บาท
พ่อจาย ปน าใชจาย า รับ นับ นนอา าร ลางวัน ใ
รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลบางปลา ละศนยพัฒนา ด็ ล็
ทศบาลตาบลบางปลา ดยตั้งจายจา งินรายได        

2) งินอด นน า รับ ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา องทอง
ถิ่น  

จานวน 9,600.- บาท
พ่อจาย ปน าใชจายใน าร ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา
อง รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลบางปลา ละศนยพัฒนา ด็
ล็ ฯ ดย บิ ั ผลั ง งิน าบัญชี งินฝา ธนา ารในนาม ถาน
ศึ ษา ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 ร ฎา ม 2564 ตามราย ารดังนี้.-

- าใชจายอิน ตอร น็ต รง รียน 
จานวน 9,600.- บาท

พ่อจาย ปน าใชจาย ี่ยว ับ ารใชระบบอิน ตอร น็ต อง
รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลบางปลา

3) งินอด นน า รับ นับ นน าใชจายใน ารจัด ารศึ ษา
ตั้ง ตระดับอนบาลจนจบ ารศึ ษา ั้นพ้นฐาน         
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จานวน 1,018,800.- บาท
พ่อจาย ปน าใชจาย าจัด าร รียน าร อน (ราย ัว) า
นัง อ รียน าอป รณ าร รียน า ร่อง บบนั รียน ละ า
ิจ รรมพัฒนา ณภาพผ รียน ฯลฯ ตาม นัง อ ระทรวง

ม าดไทย ดวนที่ ด ที่ 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎา ม 2564 ละ ผน ารรับนั รียนประจาปี าร

ศึ ษา 2565 อง รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลบางปลา ตาม
นัง อ รง รียนอนบาลฯ ที่ 52305.2/42 ลงวันที่ 20
ร ฎา ม 2564 ตามราย ารดังนี้.-

- าจัด าร รียน าร อน (ราย ัว) อง รง รียนอนบาล ทศบาล
ตาบลบางปลา นละ 850.- บาท/ภา รียน รวม 2 ภา
รียน จานวน 360 น ละตามที่ไดรับ ารจัด รร งินงบประมาณ
พิ่ม ติม

จานวน 612,000.- บาท
- า นัง อ รียน อง รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลบางปลา น
ละ 200.- บาท/ปี จานวน 360 น ละตามที่ไดรับ ารจัด รร
งินงบประมาณ พิ่ม ติม

จานวน 72,000.- บาท
- าอป รณ าร รียน อง รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลบาง
ปลา นละ 100.- บาท/ภา รียน รวม 2 ภา รียน จานวน 360

น ละตามที่ไดรับ ารจัด รร งินงบประมาณ พิ่ม ติม
  จานวน 72,000.- บาท

- า ร่อง บบนั รียน อง รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลบาง
ปลา นละ 300.- บาท/ปี จานวน 360 น ละตามที่ไดรับ าร
จัด รร งินงบประมาณ พิ่ม ติม

จานวน 108,000.- บาท
- า ิจ รรมพัฒนาผ รียน อง รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลบาง
ปลา นละ 215.- บาท/ภา รียน รวม 2 ภา รียน จานวน 360

น ละตามที่ไดรับ ารจัด รร งินงบประมาณ พิ่ม ติม
  จานวน 154,800.- บาท

4) งินอด นน า รับ นับ นน าใชจายใน ารศึ ษา า รับศนย
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลบางปลา         

จานวน 102,000.- บาท
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พ่อจาย ปน าใชจาย าจัด าร รียน าร อน องศนยพัฒนา ด็
ล็ ทศบาลตาบลบางปลา นละ 1,700.- บาท/ปี จานวน 60
น ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ 0816.2/ว

3924 ลงวันที่ 8 ร ฎา ม 2564 ละ ผน ารรับนั
รียน ประจาปี ารศึ ษา 2565 องศนยพัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
ตาบลบางปลา ตาม นัง อศนยพัฒนา ด็ ล็ ฯ ที่
52305.1/6 ลงวันที่ 21 ร ฎา ม 2564

รง าร อนภาษาตางประ ทศ รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลบาง
ปลา

จานวน 227,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง าร อนภาษาตาง
ประ ทศ รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลบางปลา ชน าจาง มา
จัด า ร อนภาษาตางประ ทศ าวั ดอป รณ นัง อ
มอ ตารา ลั ตร ปร รม รอ ่อ าร รียน าร อน ฯลฯ ปน
ตน ตามอานาจ นาที่
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไ พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 74
ลาดับที่ 2

าบารงรั ษา ละซอม ซม จานวน 150,000 บาท

พ่อจาย ปน าบารงรั ษา รอซอม ซม รภัณฑ ที่ดิน ละ ิ่ง อ
ราง ละทรัพย ินอ่นๆ ชน รภัณฑ านั งาน รภัณฑยาน

พา นะ รภัณฑ อมพิว ตอร ฯลฯ
ค่าวัสดุ รวม 2,583,100 บาท
วั ด านั งาน จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด านั งาน พ่อใชใน
รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลบางปลา ละศนยพัฒนา ด็
ล็ ฯ ชน ระดาษ ปา า ดิน อ มึ ทปพีวีซี บบใ น้าด่ม
า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน าอี้พลา ติ ร่อง ิด ล
นาด ล็ ตรายาง ิ่งพิมพที่ไดจา ารซ้อ พระบรมฉายา

ลั ษณ พวงมาลัย พวงมาลา ฯลฯ
วั ดไฟฟ้า ละวิทย จานวน 5,000 บาท
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พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ดไฟฟ้า ละวิทย ชน ลอด
ไฟฟ้า ายไฟฟ้า ไม ร ฟน ฯลฯ ที่ใชใน รง รียนอนบาล
ทศบาลตาบลบางปลา ศนยพัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลบาง
ปลา ละอ่นๆ

วั ดงานบานงาน รัว จานวน 2,498,100 บาท
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1) พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ดงานบานงาน รัวที่ใชใน
รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลบางปลา ละศนยพัฒนา ด็ ล็
ทศบาลฯ ชน วน้า จานรอง ไม วาด ผงซั ฟอ น้ายาดับ
ลิ่น บ น้าจดซ้อจา อ ชน ผาปที่นอน ระติ น้ารอน ผาป
ต๊ะ มอ ระทะ ะละมัง ชอน อม ฯลฯ

  ปน งิน 70,000.- บาท
2) พ่อจาย นับ นนใน ารจัดซ้ออา าร ริมนม ดยใ อง ร
ป รอง วนทองถิ่น ปน นวยจัดซ้อจัดจางใ ถานศึ ษาตาม
ภาร ิจถาย อนงบประมาณ ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวน
ที่ ด ที่ 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎา ม 2564 ตามราย าร
ดังนี้.-
- พ่อจาย ปน าใชจายใน าร นับ นน ารจัดซ้อนม ใ
รง รียนวัดบางปลา ัง ัด พฐ. จัด รรใ ด็ ล็ ถึงประถม

ศึ ษาปีที่ 6 จานวน 260 วัน จานวน 847 นๆละ 7.37
บาท/ น จานวนนั รียน ปนตาม ผน ารรับนั รียน ประจาปี
ารศึ ษา 2565 อง รง รียนวัดบางปลา ตาม นัง อ รง รียนวัด

บางปลา ที่ ศธ 04152067/119 ลงวันที่ 11 มิถนายน 2564 
  จานวน 1,623,100.- บาท
- พ่อจาย ปน าใชจายใน าร นับ นน ารจัดซ้ออา าร ริม
นม ใ ศนยพัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลบางปลา (จัดตั้ง
อง) ดยจัด รรใ ด็ ล็ จานวน 260 วัน จานวน 60 นๆ
ละ 7.37 บาท จานวนนั รียน ปนตาม ผน ารรับนั
รียน ประจาปี ารศึ ษา 2565 องศนยพัฒนา ด็ ล็ ฯ ตาม
นัง อศนยพัฒนา ด็ ล็ ฯ ที่ 52305.1/6 ลงวันที่ 21
ร ฎา ม 2564 

  จานวน 115,000.- บาท
- พ่อจาย ปน าใชจายใน าร นับ นน ารจัดซ้ออา าร ริม
นม ใ รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลบางปลา (ซึ่งจัดตั้ง
อง) จานวน 260 วัน จานวน 360 นๆละ 7.37 บาท จานวนนั
รียนตาม ผน ารรับนั รียน ประจาปี ารศึ ษา 2565 อง
รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลบางปลา ตาม นัง อ รง รียน

อนบาลฯ ที่ 52305.2/42 ลงวันที่ 20 ร ฎา ม 2564
  จานวน 690,000.- บาท
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 6/2564 นา 7 ลาดับที่ 1
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วั ด อ ราง จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด อ ราง พ่อใชใน าร
พัฒนาปรับปรง ซอม ซม อา าร ถานที่ องศนยพัฒนา ด็
ล็ ฯ ละ รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลบางปลา ชน ไม
ตางๆ ี ตะป ล่อย ชะ ลง อน จอบ ปนซี มนต ระ บ้อง อิฐ
รอซี มนตบล็อ ทอน้า ละอป รณประปา ล็
น ทราย ัง ะ ี ปน าว ยางมะตอย า ร็จรป ทอตางๆ ฯลฯ

วั ด าร ษตร จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด าร ษตร า รับศนย
พัฒนา ด็ ล็ ฯ ละ รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลบาง
ปลา ชน ป๋ย อป รณใน าร ยายพันธพช ชน ใบมีด ชอ ผา
ใบ รอผาพลา ติ วั ด พาะชา จอบ มน ราดซี่พรวนดิน
ระ วาง ถว ฯลฯ

วั ด อมพิว ตอร จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด อมพิว ตอร พ่อใชในงาน
รง รียนอนบาล ทศบาลตาบลบางปลา ละศนยพัฒนา ด็
ล็ ฯ ชน อป รณบันทึ อมล ระดาษตอ น่อง ตลับผง มึ
า รับ ร่องพิมพ บบ ล ซอร ผน รอง ง ป้น

พิมพ มา ร่องอานบันทึ อมล บบตางๆ ฯลฯ
งบลงทุน รวม 10,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,200 บาท
รภัณฑ ฆษณา ละ ผย พร

ร่อง ลน DVD รองรับ DVD,VCD,MP3,CD,CD-R จานวน 3,500 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้อ ร่อง ลน DVD รอง
รับ DVD,VCD,MP3,CD,CD-R จานวน 1 ร่อง ร่องละ 3,500
บาท ดยมี ณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้
1. รองรับ ผน DVD , VCD , MP3 , CD , CD-R
2. ชองตอ USB า รับ ลนไฟล พลง ละภาพยนตร
- จัด า ดย บรา าจา ทองตลาด
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 6/2564 นา 8 ลาดับที่ 6
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ทรทัศน อล อี ดี (LED TV) บบ Smart TV นาด 32 นิ้ว จานวน 6,700 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้อ ทรทัศน อล อี ดี (LED TV)
บบ Smart TV นาด 32 นิ้ว จานวน 1 ร่อง ร่องละ 6,700
บาท ดยมี ณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้
1. ระดับ วามละ อียด ปน วามละ อียด องจอ
ภาพ (Resolution) 1366 x 768 พิ ซล
2. นาดที่ า นด ปน นาดจอภาพ ั้นต่า 32 นิ้ว
3. ดงภาพดวย ลอดภาพ บบ LED Backlight
4. ามารถ ช่อมตออิน ตอร น็ตได (Smart TV)
5. ชองตอ HDMI ไมนอย วา 2 ชอง พ่อ าร ช่อมตอ ัญญาณ
ภาพ ละ ียง
6. ชองตอ USB ไมนอย วา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ พลง ละ
ภาพยนตร
7. มีตัวรับ ัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
- ปนไปตามบัญชีมาตรฐาน รภัณฑ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 6/2564 นา 8 ลาดับที่ 5
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,557,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,557,400 บาท
งินอด นน วนราช าร

งินอด นน วนราช าร ( รง าร งินอด นน า รับ นับ นน
อา าร ลางวัน)

จานวน 3,557,400 บาท

พ่อ ปน าใชจายใน าร นับ นนใน ารจัดซ้ออา าร ลางวัน ใ
รง รียนวัดบางปลา จานวน 847 นๆละ 21

บาท จานวน 200 วัน ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ด ที่ 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎา ม 2564 ละ นัง อ
อรับ งินอด นน อง รง รียนวัดบางปลา ที่ ศธ 04152067/148
ลงวันที่ 20 ร ฎา ม 2564
- ปนไปตาม ผน ารรับนั รียนประจาปี ารศึ ษา 2565 อง
รง รียนวัดบางปลา ตาม นัง อ รง รียนวัดบางปลา ที่ ศธ
04152067/119 ลงวันที่ 11 มิถนายน 2564

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอด นน อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละ ไ พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ไ รั้ง
ที่ 3/2563 นา 17 ลาดับที่ 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,983,300 บาท

งบบุคลากร รวม 2,430,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,430,800 บาท
งิน ดอน าราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 1,782,900 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอนใ ับพนั งาน ทศบาล จานวน 3
อัตรา พรอมทั้ง งินปรับปรง งิน ดอนประจาปี องพนั งาน
ทศบาล ละอัตราวาง จานวน 2 อัตรา ตาม นัง อ านั งาน จ
. ท. ละ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15
ธันวา ม 2558 ละ นัง อ านั งาน จ. ท. ละ .อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
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งิน พิ่มตาง ๆ อง าราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 3,800 บาท

พ่อจาย ปน งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราวใ พนั งาน
ทศบาล จานวน 1 อัตรา ตาม นัง อ านั งาน จ. ท. ละ
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566

งินประจาตา นง จานวน 60,000 บาท

พ่อจาย ปน งินประจาตา นงผอานวย าร อง าธารณ
ดอนละ 3,500.- บาท/ น ตาม วามในมาตรา 15 ประ อบ

มาตรา 23 วรร ทาย งพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บ ล วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน
ทศบาลจัง วัด มทร า ร ร่อง ลั ณฑ ละ ง่อนไ ี่ยว ับ
อัตรา งิน ดอน ละวิธี ารจาย งิน ดอน ละประ ยชนตอบ ทน
อ่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภา ม 2559 ละ นัง อ านั
งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
พ่อจาย ปน งินประจาตา นงอานวย ารทองถิ่นระดับตน ดอน
ละ 1,500.- บาท/ น อัตราวาง จานวน 1 อัตรา ตาม วามใน
มาตรา 15 ประ อบมาตรา 23 วรร ทาย งพระราชบัญญัติ
ระ บียบบริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประ าศ ณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด มทร า ร ร่อง ลั ณฑ
ละ ง่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดอน ละวิธี ารจาย งิน ดอน ละ

ประ ยชนตอบ ทนอ่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภา ม 2559
ละ นัง อ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว

138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566

าจางล จางประจา จานวน 224,900 บาท

พ่อจาย ปน าจางล จางประจา จานวน 1 อัตรา พรอมทั้ง งิน
พิ่ม าจางประจาปี องล จางประจา ตาม นัง อ านั งาน จ
. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
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าตอบ ทนพนั งานจาง จานวน 344,700 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอนพนั งานจางตามภาร ิจ ที่ปฏิบัติงานใน อง
าธารณ ฯ จานวน 2 อัตรา พรอมทั้ง งินปรับปรง าจาง

ประจาปี องพนั งานจางตามภาร ิจ ตาม นัง อ านั งาน จ
. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง จานวน 14,500 บาท

พ่อจาย ปน งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราวใ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ ที่ปฏิบัติงานใน อง าธารณ ฯ จานวน 1 อัตรา ตาม
นัง อ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง

วันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566

งบดาเนินงาน รวม 533,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ
พนั งาน ทศบาล ละล จางที่ตองมาปฏิบัติราช าร ปน รณี รง
ดวนนอ วลาราช าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งิน
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด

า ชาบาน จานวน 42,000 บาท

พ่อจาย ปน า ชาบานใ พนั งาน ทศบาล ที่มี ิทธิ บิ า ชา
บานได ตามระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง
าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ

ที่ 4) พ.ศ.2562 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
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งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจา จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรใ พนั งาน
ทศบาล ละล จางประจา
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2563
ละระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด

ค่าใช้สอย รวม 261,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน าจาง มาบริ าร ปลี่ยนถายน้ามัน ร่อง า รับรถ
ยนตที่ใชในงาน อง ทศบาลฯ ฯลฯ ปนตน

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน
ารใช นามบิน ละ าใชจายอ่นๆ ใน าร ดินทางไปราช ารใน
ละนอ ราชอาณาจั ร องพนั งาน ทศบาล ละล จาง ที่ไดรับ
า ั่งใ ไปราช าร รอตาม รง ารศึ ษาอบรมดงาน ละ าใช

จายใน ารฝึ อบรม ละ ัมมนา ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวง
ม าดไทย า นด

าใชจาย พ่อชดใช า ีย าย รอ า ินไ มทด ทน จานวน 1,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจาย พ่อชดใช า ีย าย รอ า ินไ มทด
ทน รณี ิดอบัติ ตจา ทศบาลที่ อใ ิด วาม ีย าย
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าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ปน า าลงทะ บียน าธรรม นียม รอ าใชจายทานอง
ดียว ันที่ รีย ช่ออยางอ่นใ ผ ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย อง
พนั งาน ทศบาล ละพนั งานจาง ที่ไดรับอนญาต รออนมัติใ
ดินทางไปราช าร พ่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ด
งาน รอไปติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พ่อ ารพัฒนาอง
วามร ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นใ
าราช าร ละพนั งาน ององ รป รอง วนทองถิ่น

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557 ละ
ระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด

าบารงรั ษา ละซอม ซม จานวน 150,000 บาท

พ่อจาย ปน าบารงรั ษา รอซอม ซม รภัณฑ ิ่ง อ ราง ละ
ทรัพย ินอ่นๆ ชน รภัณฑ านั งาน รภัณฑยานพา นะ ละ
น ง รภัณฑ อมพิว ตอร ละ รภัณฑอ่นๆ ตลอดจน ิ่ง อ
รางอ่นๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วั ด านั งาน จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด านั งาน พ่อใชในงาน
อง าธารณ ฯ ชน ระดาษ ปา า ดิน อ มึ ทปพีวีซี
บบใ น้าด่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน าอี้

พลา ติ ร่อง ิด ล นาด ล็ ตรายาง ิ่งพิมพที่ไดจา าร
ซ้อ พระบรมฉายาลั ษณ พวงมาลัย พวงมาลา ฯลฯ

วั ดยานพา นะ ละ น ง จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ดยานพา นะ ละ น
ง ชน ยางรถยนต บต ตอรี่ ไ วง ีมล็อ ญ จ ล่อน ล็อ
ียร ล็อ พวงมาลัย ฟิลม รอง ง ฯลฯ

วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น จานวน 100,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด ช้อ พลิง ละ ลอ
ล่น ชน น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ร่อง ฯลฯ ที่ใช ับยาน
พา นะ ละ ร่องจั ร ล อง ทศบาล
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วั ด ฆษณา ละ ผย พร จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด ฆษณา ละ ผย
พร ชน ระดาษ ียน ป ตอร พ ัน ละ ี ฟิลม มม มรี่ ารด
ถบบันทึ ียง รอภาพ (ภาพยนตร, วีดี อ ทป, ผนซีดี) รป ี
รอ าวดาที่ไดจา ารลาง อัด ยาย ฯลฯ

วั ด อมพิว ตอร จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด อมพิว ตอร พ่อใชในงาน
อง าธารณ ฯ ชน อป รณบันทึ อมล ระดาษตอ
น่อง ตลับผง มึ า รับ ร่องพิมพ บบ ล ซอร ผน รอง

ง ป้นพิมพ มา ร่องอานบันทึ อมล บบตางๆ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 19,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท
รภัณฑ อมพิว ตอร รออิ ล็ ทรอนิ

ร่อง อมพิว ตอร า รับงาน านั งาน (จอ ดงภาพ นาดไม
นอย วา 19 นิ้ว)

จานวน 17,000 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้อ ร่อง อมพิว ตอร า รับงาน านั
งาน (จอ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว) จานวน 1

ร่อง ร่องละ 17,000 บาท ดยมี ณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้
1. มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 น
ลั (4 core) มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพ้นฐานไมนอย
วา 3.1 GHz รอดี วา จานวน 1 นวย

2. นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม

นอย วา 4 MB
3. มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รอดี วา มี นาดไม
นอย วา 4 GB
4. มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA รอดี วา นาด วามจไม
นอย วา 1 TB รอ ชนิด Solid State Drive นาด วามจไม
นอย วา 250 GB จานวน 1 นวย
5. มี DVD-RW รอดี วา จานวน 1 นวย
6. มีชอง ช่อมตอระบบ รอ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รอดี วา จานวนไมนอย วา 1
ชอง
7. ชอง ช่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รอดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง

8. มี ป้นพิมพ ละ มา
9. มีจอ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
- ปนไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ณลั ษณะพ้นฐาน รภัณฑ
อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทัล พ่อ ศรษฐ ิจ ละ ัง ม

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 5/2564 นา 6 ลาดับที่ 6

วันที่พิมพ : 24/8/2564  11:19:15 นา : 73/116



ร่อง ารองไฟฟ้า นาด 800 VA จานวน 2,500 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้อ ร่อง ารองไฟฟ้า นาด 800 VA จานวน 1
ร่อง ร่องละ 2,500 บาท ดยมี ณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้

1. มี าลังไฟฟ้าดานนอ ไมนอย วา 800 VA (480 Watts)
2. ามารถ ารองไฟฟ้าไดไมนอย วา 15 นาที
- ปนไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ณลั ษณะพ้นฐาน รภัณฑ
อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทัล พ่อ ศรษฐ ิจ ละ ัง ม

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 5/2564 นา 6 ลาดับที่ 7

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 779,500 บาท
งบดาเนินงาน รวม 732,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน

ทองถิ่น
จานวน 144,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน าตอบ ทน าป่วย าร า รับนั บริบาลทอง
ถิ่น ชน าป่วย ารชด ชย ารงาน รอ วลาที่ ียไป ละ นับ
นน ารปฏิบัติ นาที่ใน ารด ลผ งอายที่มีภาวะพึ่งพิง จานวน 2
น ในอัตรา ดอนละ 6,000 บาท ปน งิน 144,000 บาท ตาม
นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลง

วันที่ 18 ตลา ม 2562 นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6 มภาพันธ 2563 ละ นัง อ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0819.2/ ว 2318 ลงวัน

ที่ 21 มษายน 2564
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยอา า มั ร
บริบาลทองถิ่น ององ รป รอง วนทองถิ่น ละ าร บิ าใช
จาย พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 288,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ปน าจาง มาบริ าร ละอ่นๆ ชน าจาง มาจัดทา
ป้ายประชา ัมพันธตางๆ าติดตั้งไฟฟ้า ประปา ทรศัพท ละ า
จาง มาอ่นๆ ปนตน
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รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นามบิน ละ าใชจายอ่นๆ ใน าร
ดินทางไปราช ารใน ละนอ ราชอาณาจั ร องอา า มั ร ที่ได
รับ า ั่งใ ไปราช าร รอตาม รง ารศึ ษาอบรมดงาน ละ า
ใชจายใน ารฝึ อบรม ละ ัมมนา ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวง
ม าดไทย า นด
รง าร วบ ม ร าด ารไอ อดีน อง ม ด็จพระ นิษฐาธิราช

จา รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดา จาฟ้าม าจั รี ิรินธรฯ ยาม
บรมราช มารี

จานวน 25,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน รง าร วบ ม ร าด ารไอ อดีน อง
ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จา รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดา จา

ฟ้าม าจั รี ิรินธรฯ ยามบรมราช มารี ชน าฝึ อบรม าพิธี
ปิด-ปิด ารอบรม าวั ดอป รณ าอา ารพรอม ร่องด่ม า
วั ด ฆษณา ละ ผย พร า อง วัญ งินรางวัล า มนา ณ
วิทยา ร รวมถึง าใชจายอ่นๆ ที่จา ปน ตาม นัง อ รม ง ริม
ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
ร ฎา ม 2561

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ไ รั้ง
ที่ 1/2562 นา 13 ลาดับที่ 2
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รง ารป้อง ัน ร ติดตอทาง พศ ัมพันธ ละ อด จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารป้อง ัน ร ติดตอทาง
พศ ัมพันธ ละ อด ชน าฝึ อบรม าพิธี ปิด-ปิด
ารอบรม าวั ดอป รณ าอา ารพรอม ร่องด่ม าวั ด
ฆษณา ละ ผย พร า อง วัญ งินรางวัล า มนา ณ

วิทยา ร รวมถึง าใชจายอ่นๆ ที่จา ปน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไ พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50(7) 
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 52
ลาดับที่ 2

รง ารรณรง  วบ ม ละป้อง ัน ร พิษ นั บา  ตาม รง าร
ัตวปลอด ร  นปลอดภัย  จา ร พิษ นั บา ตามพระปณิธาน 

ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจฬาภร
ณวลัยลั ษณ อั รราช มารี รมพระศรี วาง วัฒน วร ัตติย
ราชนารี

จานวน 48,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารรณรง วบ ม ละ
ป้อง ัน ร พิษ นั บา ตาม รง าร ัตวปลอด ร นปลอดภัย
จา ร พิษ นั บา ตามปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จา
นองนาง ธอ จาฟ้าจฬาภรณวลัยลั ษณอั รราช มารี รมพระศรี
วาง วัฒน วร ัตติยราชนารี ชน าฝึ อบรม าพิธี ปิด-ปิด
ารอบรม าวั ดอป รณ าอา ารพรอม ร่องด่ม าวั ด
ฆษณา ละ ผย พร า อง วัญ งินรางวัล า มนา ณ

วิทยา ร าจัดซ้อวั ซีนพิษ นั บา าวั ด าร พทย าใบ
รับรอง ารฉีดวั ซีน ร่อง มายประจาตัว ัตว า ารวจ ละ ึ้น
ทะ บียนตัว รวมถึง าใชจายอ่นๆ ที่จา ปน ตาม นัง อ รม ง

ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวัน
ที่ 10 มษายน 2561 ละ นัง อ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภา ม 2562
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไ พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50(4)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ไ รั้ง
ที่ 1/2562 นา 13 ลาดับที่ 1
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รง ารรณรง ละ ไ ปัญ ายา พติด (To Be  Number One) 
ทล ระ มอม ญิงอบลรัตนราช ัญญา ิริวัฒนาพรรณวดี

จานวน 63,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารรณรง ละ ไ
ปัญ ายา พติด (To Be Number One) ทล ระ มอม ญิงอบล
รัตนราช ัญญา ิริวัฒนาพรรณวดี ชน าฝึ อบรม าพิธี
ปิด-ปิด ารอบรม าวั ดอป รณ าอา ารพรอม ร่องด่ม า
วั ด ฆษณา ละ ผย พร า อง วัญ งินรางวัล า มนา ณ
วิทยา ร รวมถึง าใชจายอ่นๆ ที่จา ปน ตาม นัง อ รม ง ริม
ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
ร ฎา ม 2561

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 3/2563 นา 5 ลาดับที่ 1

รง าร บ านพระราชปณิธาน ม ด็จยา ตานภัยมะ ร็ง ตานม จานวน 32,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง าร บ านพระราช
ปณิธาน ม ด็จยา ตานภัยมะ ร็ง ตานม ชน าฝึ อบรม าพิธี
ปิด-ปิด ารอบรม าวั ดอป รณ าอา ารพรอม ร่องด่ม า
วั ด ฆษณา ละ ผย พร า อง วัญ งินรางวัล า มนา ณ
วิทยา ร รวมถึง าใชจายอ่นๆ ที่จา ปน ตาม นัง อ รม ง ริม
ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
ร ฎา ม 2561

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 57
ลาดับที่ 10

รง ารอบรมผประ อบ ิจ ารที่ ปนอันตรายตอ ภาพ จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารอบรมผประ อบ
ิจ ารที่ ปนอันตรายตอ ภาพ ชน าฝึ อบรม าพิธี ปิด-ปิด
ารอบรม าวั ดอป รณ าอา ารพรอม ร่องด่ม าวั ด
ฆษณา ละ ผย พร า อง วัญ งินรางวัล า มนา ณ

วิทยา ร รวมถึง าใชจายอ่นๆ ที่จา ปน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ระจายอานาจใ

อง รป รองทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 56
ลาดับที่ 8
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าบารงรั ษา ละซอม ซม จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ปน าบารงรั ษา รอซอม ซม รภัณฑ ิ่ง อ ราง ละ
ทรัพย ินอ่นๆ ชน รภัณฑยานพา นะ ละ น ง ร่องตัด
ญา ร่องพนยง ละ รภัณฑอ่นๆ ตลอดจน ิ่ง อ รางอ่น ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วั ดงานบานงาน รัว จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ดงานบานงาน รัว ที่ใชใน
อง าธารณ ฯ ชน ไม วาด ผงซั ฟอ ปรง ง ชน ว

น้า จานรอง ไม วาด ผงซั ฟอ น้ายาดับ ลิ่น บ น้าจดซ้อจา
อ ชน ระติ น้ารอน ถัง ปรง ง ฯลฯ

วั ด อ ราง จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้อวั ด อ ราง ชน ไมตางๆ ี ตะป ล่อย
ชะ ลง อน จอบ ปนซี มนต ระ บ้อง อิฐ รอซี มนตบล็อ ทอ
น้า ละอป รณประปา ล็ น ทราย ัง ะ ี ปน าว ยาง
มะตอย า ร็จรป ถ วม อางลางมอ ทอตางๆ ฯลฯ

วั ดยานพา นะ ละ น ง จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ดยานพา นะ ละ น
ง า รับรถยนต ละรถจั รยานยนต อง ทศบาล ชน ยางรถ

ยนต บต ตอรี่ ไ วง ีมล็อ ญ จ ล่อน ล็อ ียร ล็อ พวง
มาลัย ฟิลม รอง ง ฯลฯ

วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น จานวน 120,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด ช้อ พลิง ละ ลอ
ล่น ชน น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ร่อง ฯลฯ ที่ใช ับยาน
พา นะ ร่องตัด ญา ร่องพนยง ละ ร่องจั ร ล อง
ทศบาล

วั ดวิทยาศา ตร รอ าร พทย จานวน 120,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ดวั ดวิทยาศา ตร รอ าร
พทย า รับใชใน าร าจัดพา ะนา ร ติดตอมา น ชน มี

ภัณฑ น้ายาพน มอ วัน าจัดยงลาย ยา าจัด น า
วชภัณฑ ร่องมอ พทย น้ายาฆา ช้อ ร ทรายอะ บท น้ายา
ลอรีน น้ายา EM ชดตรวจ ารปน ป้อนในอา าร าจัดซ้อวั ซีน

พรอมวั ดอป รณใน ารฉีด พ่อป้อง ัน ละ วบ ม ร พิษ นั
บา นา าอนามัย ชดป้อง ัน ช้อ ร ( บบใช รั้ง ดียวทิ้ง) ฯลฯ
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วั ด าร ษตร จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด าร ษตร ชน ยาป้อง ัน
ละ าจัดศัตรพช ละ ัตว อา าร ัตว พช ละ ัตว ป๋ย พันธ ัตว

ปี ละ ัตวน้า น้า ช้อพันธ ัตว วั ด พาะชา อป รณใน าร ยาย
พันธพช ชน ใบมีด ชอ ผาใบ รอพลา ติ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 47,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,500 บาท
รภัณฑงานบานงาน รัว

ร่องตัด ญา บบ อ ็ง จานวน 47,500 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้อ ร่องตัด ญา บบ อ ็ง จานวน 5
ร่อง ร่องละ 9,500 บาท ดยมี ณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้

1. ปน ร่องตัด ญา บบ ะพาย
2. ร่องยนต นาดไมนอย วา 1.4 รงมา
3. ปริมาตร ระบอ บไมนอย วา 30 ซีซี
4. พรอมใบมีด
- ปนไปตามบัญชีมาตรฐาน รภัณฑ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 6/2564 นา 8 ลาดับที่ 7

แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 15,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
าบารงรั ษา ละซอม ซม จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปน าบารงรั ษา รอซอม ซม รภัณฑ ชน รภัณฑ
านั งาน รภัณฑยานพา นะ ละ น ง ละ รภัณฑอ่นๆ ฯลฯ
ละ าบารงรั ษา รอซอม ซมที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง ละ

ทรัพย ินอ่นๆ ชน าซอม ซมประตระบายน้า ร่อง บ
น้า ถนน ทอระบายน้า บอพั . .ล. ะพาน ่อน ศาลาที่พั ผ
ดย าร อา าร านั งาน องน้า ละ ิ่ง อ รางอ่นๆ ฯลฯ ภาย

ใน ต ทศบาล
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วั ด อ ราง จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด อ ราง พ่อใชใน าร
พัฒนาปรับปรง ซอม ซมอา าร ถานที่ ถนน ผิวทาง ไ ล
ทาง ชน ไมตางๆ ี ตะป ล่อย ชะ ลง อน จอบ ปน
ซี มนต ระ บ้อง อิฐ รอซี มนตบล็อ ทอน้า ละอป รณ
ประปา ล็ น ทราย ัง ะ ี ปน าว ยางมะตอย า ร็จรป ถ
วม อางลางมอ ทอตางๆ ฯลฯ

วั ด าร ษตร จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด าร
ษตร ชน ป๋ย อป รณใน าร ยายพันธพช ชน ใบมีด ชอ ผา

ใบ รอผาพลา ติ วั ด พาะชา จอบ มน ราดซี่พรวนดิน
ระ วาง ถว ฯลฯ

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 5,866,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,514,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,514,100 บาท
าจางล จางประจา จานวน 554,100 บาท

พ่อจาย ปน าจางใ ล จางประจา จานวน 2 อัตรา พรอมทั้ง
งิน พิ่ม าจางประจาปี องล จางประจา ตาม นัง อ านั
งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566

าตอบ ทนพนั งานจาง จานวน 864,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอนพนั งานจางทั่วไป จานวน 8 อัตรา ที่ปฏิบัติ
นาที่ในงาน าจัด ยะมลฝอยฯ ทศบาลตาบลบางปลา ตาม
นัง อ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง

วันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง จานวน 96,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราวใ พนั งานจางทั่ว
ไป จานวน 8 อัตรา ที่ปฏิบัติ นาที่ในงาน าจัด ยะมล
ฝอยฯ ทศบาลตาบลบางปลา ตาม นัง อ านั งาน จ. ท
. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566

งบดาเนินงาน รวม 4,352,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 500 บาท
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจา จานวน 500 บาท

พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรใ ล จางประจา
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2563
ละระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
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ค่าใช้สอย รวม 3,721,900 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร จานวน 3,366,900 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายตางๆ ดังตอไปนี้.-
- าจาง มาบริ ารบ ลภายนอ พ่อ นับ นน ารปฏิบัติงาน
ดาน ารรั ษา วาม ะอาด ละ ิ่ง วดลอม จานวน 17 อัตรา
  ปน งิน 1,836,900.- บาท
- าจาง มาบริ าร ละอ่นๆ ชน าจาง มาจัดทาป้ายประชา
ัมพันธตางๆ าจาง มาด ลรั ษา วาม ะอาด

ใน ารจัดงานตางๆ อง ทศบาล าจาง มาดา นิน ารตรวจ
อบ ณภาพน้าประปาใน ต ทศบาลฯ าจาง มาบริ าร
ปลี่ยนถายน้ามัน ร่องรถยนตบรรท ยะมลฝอย ที่ใชในงาน อง
ทศบาลฯ าติดตั้งไฟฟ้า ประปา ทรศัพท ละ าจาง มา
อ่นๆ ฯลฯ ปนตน
  ปน งิน 30,000.- บาท
- าจาง มา าจัดทาลาย ยะมลฝอยที่ ทศบาลดา นิน ารจัด ็บ
รวบรวม ละ นยายใ ับผรับจาง ปนผดา นิน าร าจัด ละ
ทาลาย       

ปน งิน 1,500,000.- บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน
ารใช นามบิน ละ าใชจายอ่นๆ ใน าร ดินทางไปราช ารใน
ละนอ ราชอาณาจั รล จาง ที่ไดรับ า ั่งใ ไปราช าร รอ

ตาม รง ารศึ ษาอบรมดงาน ละ าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ
ัมมนา ปนตน

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวง
ม าดไทย า นด
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รง ารชมชนปลอด ยะ (ลด ละ ัด ย ยะจา ตนทาง ลง
า นิด)

จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารชมชนปลอด
ยะ (ลด ละ ัด ย ยะจา ตนทาง ลง า นิด) ชน าฝึ

อบรม าพิธี ปิด-ปิด ารอบรม าวั ดอป รณ าอา ารพรอม
ร่องด่ม าวั ด ฆษณา ละ ผย พร า อง วัญ งินรางวัล า
มนา ณวิทยา ร รวมถึง าใชจายอ่นๆ ที่จา ปน ตาม

ประ าศ ระทรวงม าดไทย ร่อง ารจัด ารมลฝอย พ.ศ.2560
ลงวันที่ 18 ตลา ม 2560
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไ พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50(3) ละพระราชบัญญัติ
รั ษา วาม ะอาด ละ วาม ปนระ บียบ รียบรอย องบาน
มอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ไ รั้ง
ที่ 5/2564 นา 5 ลาดับที่ 1

าบารงรั ษา ละซอม ซม จานวน 300,000 บาท

พ่อจาย ปน าบารงรั ษา รอซอม ซม รภัณฑ ิ่ง อ ราง ละ
ทรัพย ินอ่นๆ ชน รภัณฑยานพา นะ ละ น ง ร่องตัด
ญา ร่องพนยง ละ รภัณฑอ่นๆ ตลอดจน ิ่ง อ ราง

อ่นๆ ฯลฯ
ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วั ดงานบานงาน รัว จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ดงานบานงาน รัว ที่ใชใน
อง าธารณ ฯ ชน ไม วาด ผงซั ฟอ ปรง ง ชน ว

น้า จานรอง ไม วาด ผงซั ฟอ น้ายาดับ ลิ่น บ น้าจดซ้อจา
อ ชน ระติ น้ารอน ถัง ปรง ง ฯลฯ

วั ดยานพา นะ ละ น ง จานวน 100,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ดยานพา นะ ละ น
ง า รับรถยนต ละรถจั รยานยนต อง ทศบาล ชน ยางรถ

ยนต บต ตอรี่ ไ วง ีมล็อ ญ จ ล่อน ล็อ ียร ล็อ พวง
มาลัย ฟิลม รอง ง ฯลฯ
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วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น จานวน 300,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด ช้อ พลิง ละ ลอ
ล่น ชน น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ร่อง น้ามัน ลอ
ล่น ฯลฯ ที่ใช ับยานพา นะ ละ ร่องจั ร ล อง ทศบาล

วั ด ร่อง ตง าย จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด ร่อง ตง าย า รับ
พนั งาน ทศบาล ็บ น ยะมลฝอย ชน ้อ าง ง รอง ทา ถง
มอ ผายาง ัน ป้อน มว ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
าไฟฟ้า จานวน 150,000 บาท

พ่อจาย ปน า ระ ไฟฟ้าที่ใชในราช าร ชน บอบาบัดน้า ีย
ใน ต ทศบาล ฯลฯ ปนตน

งานบาบัดน้าเสีย รวม 904,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 904,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 904,000 บาท
งินอด นนรัฐวิ า ิจ

รง าร งินอด นนอง ารจัด ารน้า ีย พ่อ ารดา นิน ิจ รรม
องระบบบาบัดน้า ีย นาด ล็   ทศบาลตาบลบางปลา งที่ 1 
ละ งที่ 2

จานวน 904,000 บาท

พ่อจาย ปน งินอด นน ละ นับ นน ารดา นิน ิจ รรม อง
ระบบบาบัดน้า ีย นาด ล็ ทศบาลตาบลบางปลา งที่ 1

ละ งที่ 2 ละ ารดา นิน ารอ่นๆ ในอัตรารอยละ 30 อง า
ใชจายจริง ตาม นัง ออง ารจัด ารน้า ีย ที่ มท 5604/803
ลงวันที่ 6 ิง า ม 2564
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอด นน อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ละ ไ พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 7/2564 นา 6 ลาดับที่ 1
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 145,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 145,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

รง ารบานทองถิ่นไทย ทิดไทอง ราชัน จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารบานทองถิ่นไทย ทิด
ไทอง ราชัน ชน า อ รางซอม ซมที่อยอาศัยใ ับประชาชน
ผยา ไร ละผดอย อ า ละ าใชจายอ่นๆที่จา ปน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ร่อง าใชจาย
พ่อชวย ลอประชาชนตามอานาจ นาที่ ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2560 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 48
ลาดับที่ 1

รง ารบาบัดรั ษา ฟ้นฟ ละฝึ อาชีพใ ับผ พยา พติด จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารบาบัด
รั ษา ฟ้นฟ ละฝึ อาชีพใ ับผ พยา พติด ชน าตอบ ทน
วิทยา ร าพา นะ าวั ดอป รณตางๆ าอา าร ละ ร่อง
ด่ม รวมถึง าใชจายอ่นๆที่จา ปน ตาม นัง อ ระทรวง
ม าดไทย ที่ 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2562
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 58
ลาดับที่ 2
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รง ารป้อง ัน ละ ไ ปัญ ายา พติดใน ถานศึ ษา จานวน 25,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารป้อง ัน ละ ไ
ปัญ ายา พติดใน ถานศึ ษา ชน าตอบ ทนวิทยา ร า
พา นะ าวั ดอป รณตางๆ าอา าร ละ ร่องด่ม รวมถึง า
ใชจายอ่นๆที่จา ปน ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ 0810.6/ว
3188 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2562

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 58
ลาดับที่ 1

รง ารฝึ อบรมจัดทา ผนพัฒนาทองถิ่น ละ ผนชมชน จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารฝึ อบรมจัดทา ผน
พัฒนาทองถิ่น ละ ผนชมชน ชน าตอบ ทนวิทยา ร า
พา นะ าวั ดอป รณตางๆ าอา ารวาง ละ ร่องด่ม าจัด
ทา อ ารรป ลม รวมถึง าใชจายอ่นๆที่จา ปน ตาม นัง อ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
มีนา ม 2553 นัง อ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวน
ที่ ด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 ม รา ม 2562 ละ
นัง อ รม ง ริม ารป รอง วนทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภา ม 2562

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจัดทา ผน
พัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ละที่ ไ พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ละระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา
นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 60
ลาดับที่ 1
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รง ารฝึ อบรมอาชีพ พัฒนาฝีมอ ละศั ยภาพใ ประชาชน 
ลม ตรี ละผพิ าร

จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน รง ารฝึ อบรมอาชีพ พัฒนาฝีมอ ละ
ศั ยภาพใ ประชาชน ลม ตรี ละผพิ าร ชน าตอบ ทน
วิทยา ร าพา นะ าวั ดอป รณตางๆ าอา าร ละ ร่อง
ด่ม รวมถึง าใชจายอ่นๆที่จา ปน ตาม นัง อ รม ง ริม าร
ป รองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24

ิง า ม 2553 ละตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ด ที่ มท 0810.6/ว 3526 ลงวันที่ 13 มิถนายน 2562

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ร่อง าใชจาย
พ่อชวย ลอประชาชนตามอานาจ นาที่ ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2560 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ละระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม

ติม รั้งที่ 4/2563 นา 5 ลาดับที่ 1
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 2,454,900 บาท
งบบุคลากร รวม 897,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 897,400 บาท
งิน ดอน าราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 355,400 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอนใ ับพนั งาน ทศบาล อัตราวาง จานวน 1
อัตรา พรอมทั้ง งินปรับปรง งิน ดอนประจาปี องพนั งาน
ทศบาล ตาม นัง อ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558 ละ
นัง อ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง

วันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566

วันที่พิมพ : 24/8/2564  11:19:15 นา : 87/116



าตอบ ทนพนั งานจาง จานวน 542,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอนพนั งานจางตามภาร ิจ ที่ปฏิบัติงานในงาน
ีฬา ละนันทนา าร จานวน 2 อัตรา พรอมทั้ง งินปรับปรง าจาง

ประจาปี องพนั งานจางตามภาร ิจ ตาม นัง อ านั งาน จ
. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566

งบดาเนินงาน รวม 1,050,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,500 บาท
าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ
พนั งาน ทศบาล ละล จางที่ตองมาปฏิบัติราช าร ปน รณี รง
ดวนนอ วลาราช าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งิน
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด

า ชาบาน จานวน 500 บาท

พ่อจาย ปน า ชาบานใ พนั งาน ทศบาล ที่มี ิทธิ บิ า ชา
บานได ตามระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง
าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ

ที่ 4) พ.ศ.2562 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจา จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรใ พนั งาน
ทศบาล ละล จางประจา
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2563
ละระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
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ค่าใช้สอย รวม 720,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ปน าจาง มาบริ าร ละอ่นๆ ชน าจาง มาจัดทา
ป้ายประชา ัมพันธตางๆ ใน ต ทศบาล าติดตั้ง
ไฟฟ้า ประปา ทรศัพท า ฆษณา ละ ผย พร (รายจาย ี่ยว ับ
ารจาง มา ละ ผย พร าวทางวิทย ระจาย ียง ทรทัศน รง

ม ร พ รอ ิ่งพิมพตางๆ) องงาน ีฬา ละนันทนา าร ฯลฯ
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน
ารใช นามบิน ละ าใชจายอ่นๆ ใน าร ดินทางไปราช ารใน
ละนอ ราชอาณาจั ร องพนั งาน ทศบาล ละล จาง ที่ไดรับ
า ั่งใ ไปราช าร รอตาม รง ารศึ ษาอบรมดงาน ละ าใช

จายใน ารฝึ อบรม ละ ัมมนา ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวง
ม าดไทย า นด

าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน า าลงทะ บียน าธรรม นียม รอ าใชจายทานอง
ดียว ันที่ รีย ช่ออยางอ่นใ ผ ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย อง
พนั งาน ทศบาล ละพนั งานจาง ที่ไดรับอนญาต รออนมัติใ
ดินทางไปราช าร พ่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ด
งาน รอไปติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พ่อ ารพัฒนาอง
วามร ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นใ
าราช าร ละพนั งาน ององ รป รอง วนทองถิ่น

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557 ละ
ระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
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รง ารจัด าร ง ัน ีฬาชมชน จานวน 200,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารจัด าร ง ัน ีฬา
ชมชน ชน าใชจายใน ารจัดงาน าวั ดอป รณ า งินรางวัล
ทีมที่ชนะ าร ง ัน าตอบ ทน รรม ารผตัด ิน าวั ด รอ
าจางทา องที่ ปนอง ประ อบ า ัญ องงานนั้นๆ ตลอดจน า

ร้อถอน า ชา ต็นท า ชาอป รณไฟฟ้า ละ ร่อง ียง าวั ด
ฆษณา ละ ผย พร าใชจายอ่นๆที่จา ปนใน รง าร

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 83
ลาดับที่ 1

รง ารศนยนันทนา าร พ่อประชาชน ทศบาลตาบลบางปลา จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารศนยนันทนา าร พ่อ
ประชาชน ทศบาลตาบลบางปลา ชน าใชจายใน ารจัด
งาน ารประชม ารฝึ อบรม าวั ดอป รณ าอา าร ร่อง
ด่ม าวั ด ฆษณา ละ ผย พร วั ด ีฬา า อง วัญ า
มนา ณวิทยา ร ตลอดจน าใชจายอ่นๆที่จา ปนใน รง าร

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 83
ลาดับที่ 3

รง ารอบรม ีฬาภา ฤดรอน จานวน 100,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารอบรม ีฬาภา ฤด
รอน ชน าใชจายใน ารจัดงาน ารฝึ อบรม พิธี ปิด-ปิด า
วั ดอป รณ าอา าร ร่องด่ม าวั ด ฆษณา ละ ผย พร า
อง วัญ า มนา ณวิทยา ร ตลอดจน าใชจายอ่นๆที่จา ปนใน
รง าร

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 83
ลาดับที่ 2
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าบารงรั ษา ละซอม ซม จานวน 350,000 บาท

พ่อจาย ปน าบารงรั ษา รอซอม ซม รภัณฑ ิ่ง อ ราง ละ
ทรัพย ินอ่นๆ ชน รภัณฑ านั งาน รภัณฑ าร
ศึ ษา รภัณฑ ีฬา ละ รภัณฑอ่นๆ ที่ใชในงาน ีฬา ละ
นันทนา าร ตลอดจน ิ่ง อ รางอ่นๆ ชน อา าร ระวายน้า ละ
รภัณฑอ่นๆ ใน ระวายน้า ฯลฯ ปนตน

ค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท
วั ด านั งาน จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด านั งาน พ่อใชในอา าร
ระวายน้า ทศบาลตาบลบางปลา ละงาน ีฬา ละ

นันทนา าร ชน ระดาษ ปา า ดิน อ มึ ทปพีวีซี บบ
ใ น้าด่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน าอี้
พลา ติ ร่อง ิด ล นาด ล็ ตรายาง ิ่งพิมพที่ไดจา าร
ซ้อ พระบรมฉายาลั ษณ พวงมาลัย พวงมาลา ฯลฯ

วั ดไฟฟ้า ละวิทย จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ดไฟฟ้า ละวิทย ชน ลอด
ไฟ ายไฟฟ้า มไฟ ไม ร ฟน ปลั๊ ไฟฟ้า ฯลฯ

วั ดวิทยาศา ตร รอ าร พทย จานวน 250,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ดวิทยาศา ตร รอ าร
พทย ชน ลอรีน รด ลอ ผง รอง น้ายาตางๆ ชด ผนผา
รอง ร่อง รองน้า ฯลฯ ซึ่งจา ปนตองใชในงาน ระวาย

น้า ละงาน ีฬา ละนันทนา าร
วั ด ีฬา จานวน 25,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด ีฬา ชน วงยาง ัดวาย
น้า ผน ัดวายน้าชนิด ฟมยาง ไม บดมินตัน ล บดมินตัน ล
ฟตบอล ล ตะ รอ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 507,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 507,000 บาท
รภัณฑ ีฬา

มาปรับระดับปรับพนั พิงได 7 ระดับ จานวน 38,000 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้อมามาปรับระดับปรับพนั พิงได 7
ระดับ จานวน 2 ร่อง ร่องละ 19,000 บาท ดยมี
ณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้

1. ามารถปรับระดับพนั พิงได 7 ระดับ
- จัด ดย บรา าจา ทองตลาด
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 5/2564 นา 8 ลาดับที่ 3

ลวิ่งไฟฟ้า นาดมอ ตอรไมนอย วา 4.0 ( รงมา) น้า นั ผใช ง ด
ไมนอย วา 150 .

จานวน 320,000 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้อลวิ่งไฟฟ้า นาดมอ ตอรไมนอย วา 4.0
( รงมา) น้า นั ผใช ง ดไมนอย วา 150 . จานวน 4

ร่อง ร่องละ 80,000 บาท ดยมี ณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้
1. มี นาดมอ ตอรไมต่า วา 4.0 รงมา รับน้า นั ผใช ง ดไม
นอย วา 150 ิ ล รัม
2. มีชวง วาม ร็วระ วาง 1.0 - 18 ิ ล มตรตอชั่ว มง รอ 1.0 -
22 ิ ล มตรตอชั่ว มง

3. มีชวงระดับ วามชัน 1 - 15 รอ 1 - 18
- จัด ดย บรา าจา ทองตลาด
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 5/2564 นา 8 ลาดับที่ 2

อป รณ ดินอา าศไร าร ระ ท จานวน 26,000 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้ออป รณ ดินอา าศไร าร ระ ท
จานวน 1 ร่อง ร่องละ 26,000 บาท ดยมี ณลั ษณะพ้น

ฐาน ดังนี้
1. รง รางทอ ล็ นาดไมนอย วา 4 นิ้ว , 2 นิ้ว , 1.2
นิ้ว วาม นาไมนอย วา 2.3 มม.
2. นาด องอป รณ 40 x 200 x 120 ซม.
- จัด ดย บรา าจา ทองตลาด
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 7/2564 นา 12 ลาดับที่ 8
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อป รณนั่ง ย  ( บบ าถีบ ) จานวน 27,000 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้ออป รณนั่ง ย ( บบ าถีบ ) จานวน 1
ร่อง ร่องละ 27,000 บาท ดยมี ณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้

1. รง รางทอ ล็ นาดไมนอย วา 4 นิ้ว , 1.5 นิ้ว , 1.2
นิ้ว วาม นาไมนอย วา 2.3 มม.
2. นาด องอป รณ 50 x 120 x 150 ซม.
- จัด ดย บรา าจา ทองตลาด
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 7/2564 นา 12 ลาดับที่ 7

อป รณบริ าร น- ัวไ ล- นาอ  ( บบดึงย ตัว) จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้ออป รณบริ าร น- ัวไ ล- นาอ ( บบ
ดึงย ตัว) จานวน 1 ร่อง ร่องละ 30,000 บาท ดยมี
ณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้

1. รง รางทอ ล็ นาดไมนอย วา 4 นิ้ว , 1.5 นิ้ว , 1.2
นิ้ว วาม นาไมนอย วา 2.3 มม.
2. นาด องอป รณ 60x 100 x 170 ซม.
- จัด ดย บรา าจา ทองตลาด
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 7/2564 นา 11 ลาดับที่ 6

อป รณย น้า นั  ( บบนอน) จานวน 24,000 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้ออป รณย น้า นั ( บบนอน) จานวน 1
ร่อง ร่องละ 24,000 บาท ดยมี ณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้

1. รง รางทอ ล็ นาดไมนอย วา 4 นิ้ว , 1.2 นิ้ว วาม
นาไมนอย วา 2 มม.

2. นาด องอป รณ 100 x 120 x 120 ซม.
- จัด ดย บรา าจา ทองตลาด
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 7/2564 นา 12 ลาดับที่ 10
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อป รณ อนปั่นจั รยาน จานวน 26,000 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้ออป รณ อนปั่นจั รยาน จานวน 1
ร่อง ร่องละ 26,000 บาท ดยมี ณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้

1. รง รางทอ ล็ นาดไมนอย วา 4 นิ้ว วาม นาไมนอย
วา 2.3 มม.

2. นาด องอป รณ 60x 120 x 120 ซม.
- จัด ดย บรา าจา ทองตลาด
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 7/2564 นา 12 ลาดับที่ 9
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รภัณฑ อมพิว ตอร รออิ ล็ ทรอนิ

ร่อง อมพิว ตอร นตบ๊  า รับงาน านั งาน จานวน 16,000 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้อ ร่อง อมพิว ตอร นตบ๊ า รับงาน านั
งาน จานวน 1 ร่อง ร่องละ 16,000 บาท ดยมี ณลั ษณะ
พ้นฐาน ดังนี้
1. มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 2 น
ลั (2 core) ดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพ้นฐานไมนอย
วา 1.0 GHz ละมี ท น ลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่

ตองใช วาม ามารถใน ารประมวลผล ง จานวน 1 นวย
2. นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม

นอย วา 4 MB
3. มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รอดี วา นาดไม
นอย วา 4 GB
4. มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA รอดี วา นาด วามจไม
นอย วา 1 TB รอ ชนิด Solid State Drive นาด วามจไม
นอย วา 250 GB จานวน 1 นวย
5. มีจอภาพที่รองรับ วามละ อียดไมนอย
วา 1,366 x 768 Pixel ละมี นาดไมนอย วา 12 นิ้ว

6. มีชอง ช่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รอดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง

7. มีชอง ช่อมตอ บบ HDMI รอ VGA จานวนไมนอย วา 1
ชอง
8. มีชอง ช่อมตอระบบ รอ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รอดี วา จานวนไมนอย วา 1
ชอง
9. ามารถใชงานไดไมนอย วา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
ละ Bluetooth

- ปนไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ณลั ษณะพ้นฐาน รภัณฑ
อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทัล พ่อ ศรษฐ ิจ ละ ัง ม

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ไ รั้ง
ที่ 4/2564 นา 7 ลาดับที่ 2

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 555,000 บาท
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งบดาเนินงาน รวม 555,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 555,000 บาท
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร จานวน 215,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายในพิธีทางศา นา รัฐพิธีตางๆ ดย ย ปน
ราย ารดังตอไปนี้.-

รง ารจัดงานวัน ฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท ม ด็จพระ จา
อย ัว  

ปน งิน 150,000.- บาท
พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดงาน รอจัด ิจ รรมงานวัน ฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาท ม ด็จพระ จาอย ัวฯ ชน าใชจาย
ใน ารต ตง ถานที่ าดอ ไม ธป ทียน พานพม าวั ด รอ า
จางทา องที่ ปนอง ประ อบ า ัญ องงานนั้นๆ ตลอดจน าร้อ
ถอน า ชา วที ละ ต็นท า ชาอป รณไฟฟ้า ละ ร่อง ียง า
ชา ถานที่จัดงาน าวั ดอป รณ รวมถึง าใชจายอ่นๆที่จา ปน
ใน รง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 77
ลาดับที่ 3

รง ารจัดงานวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง
จาฯ พระบรมราชินี 

ปน งิน 20,000.- บาท
พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดงาน รอจัด ิจ รรมวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จาฯ พระบรมราชินี ชน าใชจาย
ใน ารต ตง ถานที่ าดอ ไม ธป ทียน พานพม าวั ด รอ า
จางทา องที่ ปนอง ประ อบ า ัญ องงานนั้นๆ ตลอดจน าร้อ
ถอน า ชา วที ละ ต็นท า ชาอป รณไฟฟ้า ละ ร่อง ียง า
ชา ถานที่จัดงาน าวั ดอป รณ รวมถึง าใชจายอ่นๆที่จา ปน
ใน รง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 77
ลาดับที่ 4
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รง ารจัดงานวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระบรมราช
ชนนี พันปี ลวง ละวัน ม งชาติ

ปน งิน 23,000.- บาท
พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดงาน รอจัด ิจ รรมวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ม ด็จพระบรมราชชนนี พันปี ลวง ละวัน ม ง
ชาติ ชน าใชจายใน ารต ตง ถานที่ าดอ ไม ธป
ทียน พานพม าวั ด รอ าจางทา องที่ ปนอง ประ อบ า ัญ
องงานนั้นๆ ตลอดจน าร้อถอน า ชา วที ละ ต็นท า ชา

อป รณไฟฟ้า ละ ร่อง ียง า ชา ถานที่จัดงาน าวั ด
อป รณ รวมถึง าใชจายอ่นๆที่จา ปนใน รง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 77
ลาดับที่ 5

รง ารงานวันปิยม าราช ปน งิน 2,000.- บาท
พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดงาน ละจัด ิจ รรมงานวันปิยม า
ราช ชน าใชจายใน ารต ตง ถานที่ าดอ ไม ธป
ทียน พานพม าวั ด รอ าจางทา องที่ ปนอง ประ อบ า ัญ
องงานนั้นๆ าวั ดอป รณ รวมถึง าใชจายอ่นๆที่จา ปนใน
รง าร

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 77
ลาดับที่ 6

รง ารงานประ พณีวัน าพรรษา     
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ปน งิน 10,000.- บาท
พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดงาน ละจัด ิจ รรมงานประ พณี
วัน าพรรษา ชน าใชจายใน ารต ตง ถานที่ าดอ ไม ธป
ทียน าใชจายใน ารจัดนิทรรศ าร วามร รอ าจางทา องที่
ปนอง ประ อบ า ัญ องงานนั้นๆ าวั ดอป รณ รวมถึง าใช
จายอ่นๆที่จา ปนใน รง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 78
ลาดับที่ 7

รง ารงานวันวิ า บชา       
ปน งิน 10,000.- บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดงาน ละจัด ิจ รรมงานวันวิ า
บชา ชน าใชจายใน ารต ตง ถานที่ าดอ ไม ธป ทียน า
ใชจายใน ารจัดนิทรรศ าร วามร รอ าจางทา องที่ ปนอง
ประ อบ า ัญ องงานนั้นๆ าวั ดอป รณ รวมถึง าใชจาย
อ่นๆ ที่จา ปนใน รง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 78
ลาดับที่ 8
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รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

รง ารงานประ พณีรดน้าดา ัวผ งอาย จานวน 120,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารงานประ พณีรดน้าดา
ัวผ งอาย ชน าใชจายใน ารจัดงาน ง ริมอนรั ษประ พณี

วัฒนธรรม าใชจายใน ารต ตง ถานที่ าดอ ไม ธป ทียนใน
พิธี ปิด-ปิด าม ร พ งินรางวัล าตอบ ทน รรม าร ละ งิน
รอ องรางวัล า รับผชนะ ารประ วด รอ ง ัน าวั ด รอ
าจางทา องที่ ปนอง ประ อบ า ัญ องงานนั้นๆ า ชา

อป รณไฟฟ้า ละ ร่อง ียง า ชา ถานที่จัดงาน าใชจายใน
ารประ วด รอ ง ันตางๆ าวั ดอป รณ รวมถึง าใชจาย

อ่นๆ ที่จา ปนใน รง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ไ รั้ง
ที่ 1/2562 นา 15 ลาดับที่ 1
รง ารงานประ พณีวัน ึ้นปีใ ม จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารงานประ พณีวัน ึ้นปี
ใ ม ชน าใชจายใน ารจัดงาน รอจัด ิจ รรม ง ริมอนรั ษ
ประ พณีวัฒนธรรม าร้อถอน า ชา ต็นท า ชาอป รณ
ไฟฟ้า า ชา ถานที่จัดงาน รวมถึง าใชจายอ่นๆ ที่จา ปนใน

รง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 78
ลาดับที่ 9
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รง ารงานประ พณีวันลอย ระทง จานวน 200,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารงานประ พณีวันลอย
ระทง ชน าใชจายใน ารจัดงาน ง ริมอนรั ษประ พณี

วัฒนธรรม าใชจายใน ารต ตง ถานที่ าดอ ไม ธป ทียนใน
พิธี ปิด-ปิด าม ร พ งินรางวัล าตอบ ทน รรม าร ละ งิน
รอ องรางวัล า รับผชนะ ารประ วด รอ ง ัน าวั ด รอ
าจางทา องที่ที่ ปนอง ประ อบ า ัญ องงานนั้นๆ ตลอดจน
าร้อถอน า ชา วที ละ ต็นท า ชาอป รณไฟฟ้า ละ ร่อง
ียง า ชา ถานที่จัดงาน าใชจายใน ารประ วด รอ ง ัน

ตางๆ าใชจายระ วาง ารจัดงาน า ระ ไฟฟ้า าน้า
ประปา รวมถึง าใชจายอ่นๆ ที่จา ปนใน รง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 78
ลาดับที่ 10

รง าร ง ริมวัฒนธรรมประ พณีทองถิ่น จานวน 15,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง าร ง ริมวัฒนธรรม
ประ พณีทองถิ่น ชน าใชจายใน ารจัดงาน ละจัด ิจ รรม ง

ริมอนรั ษประ พณีวัฒนธรรมทองถิ่น าใชจายใน ารต ตง
ถานที่ าดอ ไม ธป ทียนในพิธี ปิด-ปิด าม ร พ งิน

รางวัล า องที่ระลึ รรม าร ละ งิน รอ องรางวัล า รับผ
ชนะ ารประ วด รอ ง ัน าวั ด รอ าจางทา องที่ ปนอง
ประ อบ า ัญ องงานนั้นๆ ตลอดจน าร้อถอน า ชา ต็นท า
ชาอป รณไฟฟ้า ละ ร่อง ียง า ชา ถานที่จัดงาน รวมถึง า
ใชจายอ่นๆ ที่จา ปนใน รง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม าร
ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ไ รั้ง
ที่ 1/2562 นา 15 ลาดับที่ 2
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,580,700 บาท

งบบุคลากร รวม 2,158,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,158,800 บาท
งิน ดอน าราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 1,625,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอนใ ับพนั งาน ทศบาล จานวน 3
อัตรา พรอมทั้ง งินปรับปรง งิน ดอนประจาปี องพนั งาน
ทศบาล ละอัตราวาง จานวน 1 อัตรา ตาม นัง อ านั งาน จ
. ท. ละ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15
ธันวา ม 2558 ละ นัง อ านั งาน จ. ท. ละ .อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566

งิน พิ่มตาง ๆ อง าราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 91,200 บาท

พ่อจาย ปน งิน าตอบ ทนนอ นอจา งิน ดอน ตา นงผ
อานวย าร องชาง ดอนละ 5,600.- บาท/ น ตาม วามใน
มาตรา 15 ประ อบมาตรา 23 วรร ทาย งพระราชบัญญัติ
ระ บียบบริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประ าศ ณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด มทร า ร ร่อง ลั ณฑ
ละ ง่อนไ ี่ยว ับ งิน าตอบ ทนนอ นอจา งิน ดอน อง

พนั งาน ทศบาล พ.ศ.2564 ลงวันที่ 26 มษายน 2564 ตาม
นัง อ านั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลง

วันที่ 16 มภาพันธ 2548 ละ นัง อ านั งาน จ. ท
. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
พ่อจาย ปน งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราวใ พนั งาน
ทศบาล อัตราวาง จานวน 1 อัตรา ตาม นัง อ านั งาน จ
. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
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งินประจาตา นง จานวน 85,200 บาท

พ่อจาย ปน งินประจาตา นงผอานวย าร องชาง ดอน
ละ 5,600.- บาท/ น ตาม วามในมาตรา 15 ประ อบมาตรา 23
วรร ทาย งพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
มทร า ร ร่อง ลั ณฑ ละ ง่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน
ดอน ละวิธี ารจาย งิน ดอน ละประ ยชนตอบ ทนอ่น (ฉบับ
ที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภา ม 2559 ละ นัง อ านั งาน จ. ท
. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
พ่อจาย ปน งินประจาตา นงผอานวย ารทองถิ่นระดับ
ตน ดอนละ 1,500.- บาท/ น จานวน 1 อัตรา ตาม วามใน
มาตรา 15 ประ อบมาตรา 23 วรร ทาย งพระราชบัญญัติ
ระ บียบบริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประ าศ ณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด มทร า ร ร่อง ลั ณฑ
ละ ง่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดอน ละวิธี ารจาย งิน ดอน ละ

ประ ยชนตอบ ทนอ่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภา ม 2559
ละ นัง อ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว

138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566

าตอบ ทนพนั งานจาง จานวน 357,400 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอนพนั งานจางตามภาร ิจ ที่ปฏิบัติ นาที่ใน
องชาง จานวน 2 อัตรา พรอม ทั้ง งิน พิ่ม งิน ดอนพนั งานจาง

ตามภาร ิจประจาปี ตาม นัง อ านั งาน จ. ท. ละ .อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
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งบดาเนินงาน รวม 324,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 103,800 บาท
าตอบ ทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อง รป รอง วน

ทองถิ่น
จานวน 70,000 บาท

พ่อจาย ปน าตอบ ทนใ ผที่ไดรับ ตงตั้ง ปน ณะ รรม าร
า นดรา า ลางงาน อ ราง ละ ณะ รรม าร รอบ ลที่ได

รับ าร ตงตั้งใ รับผิดชอบจัดทาราง อบ ต องงาน รอราย
ละ อียด ณลั ษณะ ฉพาะ องพั ดที่จะซ้อ รอจาง รวมทั้ง
า นด ลั ณฑ ารพิจารณา ัด ลอ อ นอ อง องชาง ตาม
นัง อ ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ด ที่ 0402.5/ว 85 ลงวัน

ที่ 6 ันยายน 2561 ละ นัง อ รม ง ริม ารป รองทอง
ถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 ันยายน 2561
- ปนไปพระราชบัญญัติจัดซ้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดภา
รัฐ พ.ศ.2560

าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ
พนั งาน ทศบาล ละล จาง ที่ตองมาปฏิบัติราช าร ปน รณี
รงดวนนอ วลาราช าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งิน
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด

า ชาบาน จานวน 24,000 บาท

พ่อจาย ปน า ชาบานใ พนั งาน ทศบาล ที่มี ิทธิ บิ า ชา
บานได ตามระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง
าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ

ที่ 4) พ.ศ.2562 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
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งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจา จานวน 4,800 บาท

พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรใ พนั งาน
ทศบาล ละล จางประจา
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2563
ละระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด

ค่าใช้สอย รวม 201,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายตางๆ ดังตอไปนี้.-
- ารับวาร าร า รับจาย ปน า มั ร มาชิ วาร าร ละ
นัง อทางวิชา าร าจาง มาบริ ารจัด ง นัง อพิมพ วาร าร

อ่นที่จา ปน า ย็บ นัง อ าป นัง อ าจาง มาจัดทา
วาร าร อง ทศบาล ฯลฯ

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน 15,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน
ารใช นามบิน ละ าใชจายอ่นๆ ใน าร ดินทางไปราช ารใน
ละนอ ราชอาณาจั ร องพนั งาน ทศบาล ละล จาง ที่ไดรับ
า ั่งใ ไปราช าร รอตาม รง ารศึ ษาอบรมดงาน ละ าใช

จายใน ารฝึ อบรม ละ ัมมนา ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวง
ม าดไทย า นด
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าใชจาย พ่อชดใช า ีย าย รอ า ินไ มทด ทน จานวน 1,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจาย พ่อชดใช วาม ีย าย รอ ินไ มทด
ทน รณี ิดอบัติ ตจา ทศบาล ที่ อใ ิด วาม ีย
าย ฯลฯ ปนตน

าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จานวน 35,000 บาท

พ่อจาย ปน า าลงทะ บียน าธรรม นียม รอ าใชจายทานอง
ดียว ันที่ รีย ช่ออยางอ่นใ ผ ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย อง
พนั งาน ทศบาล ละพนั งานจาง ที่ไดรับอนญาต รออนมัติใ
ดินทางไปราช าร พ่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ด
งาน รอไปติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พ่อ ารพัฒนาอง
วามร ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นใ
าราช าร ละพนั งาน ององ รป รอง วนทองถิ่น

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557 ละ
ระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด

าบารงรั ษา ละซอม ซม จานวน 100,000 บาท

พ่อจาย ปน าบารงรั ษา รอซอม ซม รภัณฑ านั
งาน รภัณฑยานพา นะ ละ น ง ละ รภัณฑอ่นๆ ฯลฯ า
บารงรั ษา รอซอม ซมที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง ละทรัพย ิน
อ่นๆ ชน าซอม ซมประตระบายน้า ร่อง บน้า ถนน ทอ
ระบายน้า บอพั . .ล. ะพาน ่อน ศาลาที่พั ผ
ดย าร อา าร านั งาน องน้า ละ ิ่ง อ รางอ่นๆ ฯลฯ ภาย

ใน ต ทศบาล
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วั ด านั งาน จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด านั งาน พ่อใชในงาน
องชาง ชน ระดาษ ปา า ดิน อ มึ ทปพีวีซี บบใ น้า

ด่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน าอี้พลา ติ ร่อง ิด
ล นาด ล็ ตรายาง ิ่งพิมพที่ไดจา ารซ้อ พระบรมฉายา
ลั ษณ พวงมาลัย พวงมาลา ฯลฯ

วั ดไฟฟ้า ละวิทย จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ดไฟฟ้า ละวิทย ชน ลอด
ไฟฟ้า ายไฟฟ้า ไม ร ฟน ฯลฯ ที่ใชใน านั งาน
ทศบาล อา าร ถานที่ที่รับผิดชอบ ละอ่นๆ
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งบลงทุน รวม 97,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 97,100 บาท
รภัณฑ านั งาน

าอี้ผบริ าร จานวน 4,000 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้อ าอี้ผบริ าร จานวน 1 ตัว ตัวละ 4,000
บาท ดยมี ณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้
1. าอี้ านั งาน นาดไมนอย วา 65x75x115 ซม.
2. ทาว นผลิตจา ล็ ชด ร มี่ยมมีปลอ น PU ีดา ลม
3. พนั พิง งราว ผน ลังไปถึงศีรษะ
4. า าอี้ ปน า ล็ ชบ ร มี่ยม
- ปนไปตามรา าทองตลาด
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 7/2564 นา 11 ลาดับที่ 4

ชด ต๊ะ ละ าอี้ ( า รับพนั งาน) จานวน 18,600 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้อ ต๊ะทางานพรอม าอี้ จานวน 3 ชด ชด
ละ 6,200 บาท ดยมี ณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้
1. ต๊ะ นาด 150x80x75 ซม. มีที่วาง อง 2 าง , รง ล็ พน
ีดา , นา ต๊ะไมอัด ร อบดวยไมจริง

2. าอี้ นาด 53x50x78 ซม. รง ล็ ีดา , ที่ทาว น ปนไม
จริง , ที่นั่ง ละพนั พิง ปน บาะฟองน้า ม นัง
- ปนไปตามรา าทองตลาด
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 7/2564 นา 11 ลาดับที่ 5

ต๊ะทางาน ล็  (ผบริ าร) จานวน 7,000 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้อ ต๊ะทางาน ล็ (ผบริ าร) จานวน 1 ตัว ตัว
ละ 7,000 บาท ดยมี ณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้
1. ปน ต๊ะทางาน ล็
2. มี นาดไมนอย วา 5 ฟต รอ นาด 154x78x75.3 ซม.
- ปนไปตามรา าทองตลาด
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 7/2564 นา 11 ลาดับที่ 3

รภัณฑ อมพิว ตอร รออิ ล็ ทรอนิ
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ร่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวลผล บบที่ 2 (จอ นาดไม
นอย วา 19 นิ้ว)

จานวน 60,000 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้อ ร่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวล
ผล บบที่ 2 (จอ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว) จานวน 2

ร่องๆ ละ 30,000 บาท ดยมี ณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้
1. มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 6 น
ลั (6 core) จานวน 1 นวย ดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ า

พ้นฐานไมนอย วา 3.0 GHz ละมี ท น ลยี พ่อ ัญญาณ
นาฬิ าไดใน รณีที่ตองใช วาม ามารถใน ารประมวลผล
ง จานวน 1 นวย

2. นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) นาดไมนอย
วา 12 MB

3. มี นวยประมวลผล พ่อ ดงภาพ ดยมี ณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง รอดี วา ดังนี้

1) ปน ผงวงจร พ่อ ดงภาพ ย จา ผงวงจร ลั ที่มี นวย
วามจา นาดไมนอย วา 2 GB รอ

2) มี นวยประมวลผล พ่อ ดงภาพติดตั้งอยภายใน นวย
ประมวลผล ลาง บบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช
นวย วามจา ลั ใน าร ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB รอ

ดี วา
3) มี นวยประมวลผล พ่อ ดงภาพที่มี วาม ามารถใน าร

ใช นวย วามจา ลั ใน าร ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB
4. มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รอดี วา มี นาดไม
นอย วา 8 GB
5. มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA รอดี วา นาด วามจไม
นอย วา 2 TB รอ ชนิด Solid State Drive นาด วามจไม
นอย วา 480 GB จานวน 1 นวย
6. มี DVD-RW รอดี วา จานวน 1 นวย
7. มีชอง ช่อมตอระบบ รอ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รอดี วา จานวนไมนอย วา 1
ชอง
8. มีชอง ช่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รอดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง

9. มี ป้นพิมพ ละ มา
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10. มีจอ ดงภาพ นาด นาดไมนอย วา 19 นิ้ว จานวน 1
นวย

- ปนไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ณลั ษณะพ้นฐาน รภัณฑ
อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทัล พ่อ ศรษฐ ิจ ละ ัง ม

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 7/2564 นา 11 ลาดับที่ 1

ร่อง ารองไฟฟ้า นาด 800 VA จานวน 7,500 บาท

พ่อจาย ปน าจัดซ้อ ร่อง ารองไฟฟ้า นาด 800 VA จานวน 3
ร่องๆ ละ 2,500 บาท ดยมี ณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้

1. มี าลังไฟฟ้าดานนอ ไมนอย วา 800 VA (480 Watts)
2. ามารถ ารองไฟฟ้าไดไมนอย วา 15 นาที
- ปนไปตาม ณฑรา า ลาง ละ ณลั ษณะพ้นฐาน รภัณฑ
อมพิว ตอร อง ระทรวงดิจิทัล พ่อ ศรษฐ ิจ ละ ัง ม

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 7/2564 นา 11 ลาดับที่ 2

งานก่อสร้าง รวม 13,563,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,429,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,429,600 บาท
งิน ดอน าราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 753,500 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอนใ ับพนั งาน ทศบาล จานวน 2
อัตรา พรอมทั้ง งินปรับปรง งิน ดอนประจาปี องพนั งาน
ทศบาล ตาม นัง อ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ดวนที่
ด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวา ม 2558 ละ
นัง อ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง

วันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566

งินประจาตา นง จานวน 18,000 บาท

วันที่พิมพ : 24/8/2564  11:19:16 นา : 108/116



พ่อจาย ปน งินประจาตา นงอานวย ารทองถิ่น ระดับ
ตน ดอนละ 1,500.- บาท/ น จานวน 1 อัตรา ตาม วามใน
มาตรา 15 ประ อบมาตรา 23 วรร ทาย งพระราชบัญญัติ
ระ บียบบริ ารงานบ ล วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประ าศ ณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด มทร า ร ร่อง ลั ณฑ
ละ ง่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดอน ละวิธี ารจาย งิน ดอน ละ

ประ ยชนตอบ ทนอ่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภา ม 2559
ละ นัง อ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว

138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566

าจางล จางประจา จานวน 487,700 บาท

พ่อจาย ปน าจางล จางประจา จานวน 2 อัตรา พรอมทั้ง งิน
พิ่ม าจางประจาปี องล จางประจาตาม นัง อ านั งาน จ
. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566

าตอบ ทนพนั งานจาง จานวน 146,400 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอนพนั งานจางตามภาร ิจ ที่ปฏิบัติ นาที่ใน
องชาง อัตราวาง จานวน 1 อัตรา พรอมทั้ง งิน พิ่ม งิน ดอน

พนั งานจางตามภาร ิจประจาปี ตาม นัง อ านั งาน จ. ท
. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง จานวน 24,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราวใ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ อัตราวาง จานวน 1 อัตรา ที่ปฏิบัติงานใน องชาง ตาม
นัง อ านั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง

วันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ปนไปตาม ผนอัตรา าลัง ามปี 2564 - 2566
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งบดาเนินงาน รวม 1,534,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 54,000 บาท
า ชาบาน จานวน 24,000 บาท

พ่อจาย ปน า ชาบานใ พนั งาน ทศบาล ที่มี ิทธิ บิ า ชา
บานได ตามระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง
าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับ

ที่ 4) พ.ศ.2562 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจา จานวน 30,000 บาท

พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรใ พนั งาน
ทศบาล ละล จางประจา
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2563
ละระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด

ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร จานวน 550,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายตางๆ ดังตอไปนี้ .-
- า ย็บ นัง อ าป นัง อ าจาง มาบริ าร ละ
อ่นๆ ชน าจาง มาจัดทาป้ายประชา ัมพันธตางๆ ใน ต
ทศบาล าจาง มา พ่อติดตั้งไฟฟ้า ละซอม ซม าธรรม นียม
ชี้ นว ตที่ดิน าจาง มา พ่อติดตั้งซอม ซม ียงตาม าย า
ารวจออ บบงานวิศว รรม รง รางงานระบบ ละอ่นๆ ฯลฯ

- าจาง มาทา วาม ะอาดพรอม าจัดวัชพช ลอง ภายใน
ต ทศบาลตาบลบางปลา

- าจาง มา ดลอ ทอระบายน้า ภายใน ต ทศบาลตาบลบาง
ปลา
- าจาง มาบารงรั ษาระบบไฟฟ้า า รับจาย ปน าจาง มา
รงงานบ ลภายนอ พ่อซอม ซมบารงรั ษาไฟฟ้า
าธารณะ ละอป รณระบบไฟฟ้า ซึ่ง ปนทรัพย ิน อง ทศบาล

ตาบลบางปลา ดย ทศบาลตาบลบางปลา ปนผจัด า ัมภาระ
ละอป รณไฟฟ้า ฯลฯ ปนตน

วันที่พิมพ : 24/8/2564  11:19:16 นา : 110/116



รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน 15,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน
ารใช นามบิน ละ าใชจายอ่นๆ ใน าร ดินทางไปราช ารใน
ละนอ ราชอาณาจั ร องผบริ าร มาชิ ภา
ทศบาล พนั งาน ทศบาล ละล จาง ที่ไดรับ า ั่งใ ไป
ราช าร รอตาม รง ารศึ ษาอบรมดงาน ละ าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ละ ัมมนา ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ละระ บียบฯ ที่ ระทรวง
ม าดไทย า นด

าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จานวน 35,000 บาท

พ่อจาย ปน า าลงทะ บียน าธรรม นียม รอ าใชจายทานอง
ดียว ันที่ รีย ช่ออยางอ่นใ ผ ารับ ารฝึ อบรม บิ จาย อง
พนั งาน ทศบาล ละพนั งานจาง ที่ไดรับอนญาต รออนมัติใ
ดินทางไปราช าร พ่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ด
งาน รอไปติดตอราช าร รวมถึง ารฝึ อบรม พ่อ ารพัฒนาอง
วามร ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน ององ รป รอง วนทองถิ่นใ
าราช าร ละพนั งาน ององ รป รอง วนทองถิ่น

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557 ละ
ระ บียบฯ ที่ ระทรวงม าดไทย า นด
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าบารงรั ษา ละซอม ซม จานวน 400,000 บาท

พ่อจาย ปน าบารงรั ษา รอซอม ซม รภัณฑ ชน รภัณฑ
านั งาน รภัณฑยานพา นะ ละ น ง ละ รภัณฑอ่นๆ ฯลฯ
ละ าบารงรั ษา รอซอม ซมที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง ละ

ทรัพย ินอ่นๆ ชน าซอม ซมประตระบายน้า ร่อง บ
น้า ถนน ทอระบายน้า บอพั . .ล. ะพาน ่อน ศาลาที่พั ผ
ดย าร อา าร านั งาน องน้า ละ ิ่ง อ รางอ่นๆ ฯลฯ ภาย

ใน ต ทศบาล
ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วั ด านั งาน จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด านั งาน พ่อใชในงาน
องชาง ชน ระดาษ ปา า ดิน อ มึ ทปพีวีซี บบใ น้า

ด่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน าอี้พลา ติ ร่อง ิด
ล นาด ล็ ตรายาง ิ่งพิมพที่ไดจา ารซ้อ พระบรมฉายา
ลั ษณ พวงมาลัย พวงมาลา ฯลฯ

วั ดไฟฟ้า ละวิทย จานวน 150,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ดไฟฟ้า ละวิทย ชน ลอด
ไฟฟ้า ายไฟฟ้า ไม ร ฟน ฯลฯ ที่ใชใน านั งาน
ทศบาล อา าร ถานที่ที่รับผิดชอบ ละอ่นๆ

วั ด อ ราง จานวน 150,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด อ ราง พ่อใชใน าร
พัฒนาปรับปรง ซอม ซมอา าร ถานที่ ถนน ผิวทาง ไ ล
ทาง ชน ไมตางๆ ี ตะป ล่อย ชะ ลง อน จอบ ปน
ซี มนต ระ บ้อง อิฐ รอซี มนตบล็อ ทอน้า ละอป รณ
ประปา ล็ น ทราย ัง ะ ี ปน าว ยางมะตอย า ร็จรป ถ
วม อางลางมอ ทอตางๆ ฯลฯ

วั ดยานพา นะ ละ น ง จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ดยานพา นะ ละ น
ง ชน ยางรถยนต บต ตอรี่ ไ วง ีมล็อ ญ จ ล่อน ล็อ
ียร ล็อ พวงมาลัย ฟิลม รอง ง ฯลฯ
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วั ด ช้อ พลิง ละ ลอล่น จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด ช้อ พลิง ละ ลอ
ล่น ชน น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ร่อง ฯลฯ ที่ใช ับยาน
พา นะ ละ ร่องจั ร ล อง ทศบาล

วั ด ฆษณา ละ ผย พร จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด ฆษณา ละ ผย
พร ชน ระดาษ ียน ป ตอร พ ัน ละ ี ฟิลม มม มรี่ ารด
ถบบันทึ ียง รอภาพ (ภาพยนตร, วีดี อ ทป, ผนซีดี) รป ี
รอ าวดาที่ไดจา ารลาง อัด ยาย ฯลฯ

วั ด อมพิว ตอร จานวน 80,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด อมพิว ตอร พ่อใชในงาน
องชาง ชน อป รณบันทึ อมล ระดาษตอ น่อง ตลับผง มึ
า รับ ร่องพิมพ บบ ล ซอร ผน รอง ง ป้น

พิมพ มา ร่องอานบันทึ อมล บบตางๆ ฯลฯ
วั ด ารวจ จานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารจัดซ้อวั ด ารวจ ชน บันไดอลมิ
นียม ร่องมอดึง าย ทรศัพท ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
าไฟฟ้า จานวน 40,000 บาท

พ่อจาย ปน า ระ ไฟฟ้า บริ วณบอพั ทอระบายน้าใต ะพาน
าม มน้าทาจีน ละ า ระ ไฟฟ้า ลองวงจรปิดภายใน ต
ทศบาลฯ ละ า ระ ไฟฟ้าลาน ีฬาริมถนนทาง า
ทศบาล ฯลฯ

าน้าประปา าน้าบาดาล จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน าน้าประปาที่ใชในงาน อง องชาง รอใน วน อง
ราช าร ชน รง าร อง ทศบาลตาบลบางปลา ิ่งปล ราง
อง ทศบาลตาบลบางปลา ฯลฯ ปนตน
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งบลงทุน รวม 10,600,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,600,000 บาท
า อ ราง ิ่ง าธารณป าร

รง าร อ รางอา ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ทศบาล
ตาบลบางปลา

จานวน 6,000,000 บาท

พ่อจาย ปน า อ รางอา าร ล. จานวน 1 ลัง (รายละ อียด
ตาม บบ ปลน ทศบาลฯ า นด)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 4/2564 นา 4 ลาดับที่ 1

รง ารติดตั้งระบบ ระจาย ียง บบไร ายในชมชน ต ทศบาล
ตาบลบางปลา

จานวน 1,500,000 บาท

พ่อจาย ปน าติดตั้งระบบ ระจาย ียง บบไร ายในชมชน ต
ทศบาลตาบลบางปลา จานวน 6 ชมชน ประ อบดวย ชมชนบาน
จัด รร, ชมชนบานใ ม, ชมชนบาน ลียบ, ชมชนบานใต
วัด, ชมชนบาน วนรัง ี ละชมชน ศรษฐ ิจ (รายละ อียดตาม
บบ ปลน ทศบาลฯ า นด)

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปลี่ยน
ปลง รั้งที่ 5/2564 นา 4 ลาดับที่ 1

รง ารปรับปรงภมิทัศนภายใน ต ทศบาลตาบลบางปลา ( อง
ชาง)

จานวน 3,000,000 บาท

ปรับปรงภมิทัศนบริ วณถนน/ซอย พ้นที่ริม ่อน - ลอง, วน
าธารณะ ใน ต ทศบาลตาบลบางปลา ดย ารติดตั้งรั้ว า

ไฟฟ้า อง วาง ทางระบายน้า ละปล ตนไม ฯลฯ (รายละ อียด
ตาม บบ ปลน ทศบาลฯ า นด)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 7/2564 นา 4 ลาดับที่ 1

าชด ชย ัญญา บบปรับรา าได ( า K)

าชด ชย ัญญา บบปรับรา าได ( า K) จานวน 100,000 บาท

พ่อจาย ปน า งินชด ชย างาน อ รางตาม ัญญา บบปรับรา า
ได ( า K ) ตาม นัง อ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ด ที่ ( วจ
) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนา ม 2561
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 70,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

รง าร ลอง วยน้าใ  ราษฎร รัฐ รวมใจ นน้าใ  ใ ลอง จานวน 40,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง าร ลอง วย น้า
ใ ราษฎร รัฐ รวมใจ นน้าใ ใ ลอง ชน าจัดงาน ง

ริม ปรับปรง ไ อนรั ษฟ้นฟ ลงน้า าจาง มา าวั ด
รอ าจางทา องที่ ปนอง ประ อบ า ัญ องงานนั้นๆ าฝึ

อบรม าพิธี ปิด-ปิด ารอบรม าอา ารพรอม ร่องด่ม า อง
วัญ งินรางวัล า มนา ณวิทยา ร รวมถึง าใชจายอ่นๆ ที่จา
ปน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ละที่ ไ พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50(2) 
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ไ รั้ง
ที่ 5/2564 นา 4 ลาดับที่ 1
รง ารรณรง ประ ยัดพลังงานไฟฟ้าใน รัว รอน จานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน ารดา นิน รง ารรณรง ประ ยัด
พลังงานไฟฟ้าใน รัว รอน ชน าฝึ อบรม าพิธี ปิด-ปิด
ารอบรม าวั ดอป รณ าอา ารพรอม ร่องด่ม าวั ด
ฆษณา ละ ผย พร า อง วัญ งินรางวัล า มนา ณ

วิทยา ร รวมถึง าใชจายอ่นๆ ที่จา ปน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ไ รั้ง
ที่ 5/2564 นา 4 ลาดับที่ 3
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รง าร ง ริม ารอนรั ษทรัพยา รธรรมชาติ จานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปน าใชจายใน รง าร ง ริม ารอนรั ษทรัพยา ร
ธรรมชาติ ชน าฝึ อบรม าพิธี ปิด-ปิด ารอบรม าวั ด
อป รณ าอา ารพรอม ร่องด่ม าวั ด ฆษณา ละ ผย พร า
อง วัญ งินรางวัล า มนา ณวิทยา ร รวมถึง าใชจายอ่นๆ ที่

จา ปน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ไ รั้ง
ที่ 5/2564 นา 4 ลาดับที่ 2

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 200,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
าไฟฟ้า จานวน 150,000 บาท

พ่อจาย ปน า ระ ไฟฟ้าที่ใชในราช าร ชน ตลาด ด ทศบาล
ตาบลบางปลา ฯลฯ ปนตน

าน้าประปา าน้าบาดาล จานวน 50,000 บาท

พ่อจาย ปน าน้าประปาที่ใชในราช าร ชน ตลาด ด ทศบาล
ตาบลบางปลา ฯลฯ ปนตน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

คาชาระดอ บีย 250,000

คาชาระ นี งิน 2,950,000

งินสมทบ องทุน งินทดแทน 20,000

งินสมทบ องทุนประ ัน
สังคม

430,000

งินสารองจาย 200,000

บียยังชีพความพิ าร 1,550,000

บียยังชีพผป่วย อดส์ 50,000

บียยังชีพผสงอายุ 8,800,400

งินชวยพิ ศษ

รายจายตามขอผ พัน

คาบารุงสันนิบาต
ทศบาลแ งประ ทศ
ไทย

60,000

งินชวยคาครองชีพผรับ
บานาญ (ช.ค.บ.)

30,000

งินชวยคาทาศพขา
ราช าร/พนั งาน

4,000

งินชวยคาทาศพ
พนั งานจาง

4,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชาระดอ บีย 250,000

คาชาระ นี งิน 2,950,000

งินสมทบ องทุน งินทดแทน 20,000

งินสมทบ องทุนประ ัน
สังคม

430,000

งินสารองจาย 200,000

บียยังชีพความพิ าร 1,550,000

บียยังชีพผป่วย อดส์ 50,000

บียยังชีพผสงอายุ 8,800,400

งินชวยพิ ศษ

รายจายตามขอผ พัน

คาบารุงสันนิบาต
ทศบาลแ งประ ทศ
ไทย

60,000

งินชวยคาครองชีพผรับ
บานาญ (ช.ค.บ.)

30,000

งินชวยคาทาศพขา
ราช าร/พนั งาน

4,000

งินชวยคาทาศพ
พนั งานจาง

4,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

งินชวยคาทาศพล จาง
ประจา

4,000

งินบา น็จล จาง
ประจา

5,000

งินสมทบ องทุน
บา น็จบานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น (
.บ.ท.)

1,575,000

งินสมทบระบบ ลั
ประ ันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่น

200,000

ราย ารคาใชจาย
สา รับทุน ารศึ ษาแ
ด็ นั รียน นั ศึ ษา 
และผดอยโอ าสของ
องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น

10,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นาย /รองนาย

180,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิ
สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

1,555,200

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รอง
นาย

180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

งินชวยคาทาศพล จาง
ประจา

4,000

งินบา น็จล จาง
ประจา

5,000

งินสมทบ องทุน
บา น็จบานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น (
.บ.ท.)

1,575,000

งินสมทบระบบ ลั
ประ ันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่น

200,000

ราย ารคาใชจาย
สา รับทุน ารศึ ษาแ
ด็ นั รียน นั ศึ ษา 
และผดอยโอ าสของ
องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น

10,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นาย /รองนาย

180,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิ
สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

1,555,200

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รอง
นาย

180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนราย ดือน
ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย องค์ าร
บริ ารสวนตาบล

207,400

งิน ดือนนาย /รองนาย
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

725,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

คาจางล จางประจา 966,800 307,200 224,900 554,100

คาตอบแทนพนั งานจาง 1,278,700 949,500 2,376,000 344,700 864,000 542,000

งิน ดือนขาราช าร รือ
พนั งานสวนทองถิ่น

7,381,600 705,800 4,738,700 1,782,900 355,400

งินประจาตาแ นง 350,400 18,000 60,000 60,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร 
รือพนั งานสวนทองถิ่น

266,400 24,000 67,900 3,800

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จาง

24,000 96,000 116,500 14,500 96,000

งินวิทยฐานะ 235,200

งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน

คา ชาบาน 155,000 11,000 42,000 500

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

10,000 5,000 10,000 5,000 5,000

คาตอบแทนผปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

50,000 78,000 144,000

คา บียประชุม 5,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:20:00 นา : 5/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนราย ดือน
ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย องค์ าร
บริ ารสวนตาบล

207,400

งิน ดือนนาย /รองนาย
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

725,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

คาจางล จางประจา 487,700 2,540,700

คาตอบแทนพนั งานจาง 503,800 6,858,700

งิน ดือนขาราช าร รือ
พนั งานสวนทองถิ่น

2,378,500 17,342,900

งินประจาตาแ นง 103,200 591,600

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร 
รือพนั งานสวนทองถิ่น

91,200 453,300

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จาง

24,000 371,000

งินวิทยฐานะ 235,200

งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน

คา ชาบาน 48,000 256,500

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

5,000 40,000

คาตอบแทนผปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

70,000 342,000

คา บียประชุม 5,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:20:00 นา : 6/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จ
างประจา

55,000 10,000 55,000 5,000 500 10,000

ค่าใช้สอย

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 240,000 800,000 170,000 200,000 305,000 350,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

10,000 215,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 662,000 20,000 130,000 30,000 3,366,900 30,000

คาของรางวัล รือ งิน
รางวัล

10,000

คาชดใชความ สีย าย
รือสินไ มทดแทน

5,000

คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

120,000 10,000 45,000 60,000 5,000 10,000

คาใชจายใน าร ลือ ตัง 50,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:20:00 นา : 7/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จ
างประจา

34,800 170,300

ค่าใช้สอย

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 500,000 2,565,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

225,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 600,000 4,838,900

คาของรางวัล รือ งิน
รางวัล

10,000

คาชดใชความ สีย าย
รือสินไ มทดแทน

5,000

คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

30,000 280,000

คาใชจายใน าร ลือ ตัง 50,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:20:00 นา : 8/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจาย พื่อชดใชคา
สีย าย รือคาสินไ ม
ทดแทน

10,000 1,000

คาใชจาย พื่อ ตรียม
ความพรอมของทองถิ่น
ที่จะรองรับ ารถายโอน
ภาร ิจฯ

10,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ
อบรม

140,000 15,000 65,000 50,000 10,000

โครง าร Big Cleaning 
Day

5,000

โครง าร ขาคายภาษา
อัง ฤษโรง รียนอนุบาล
ทศบาลตาบลบางปลา

20,000

โครง ารแขงขัน ีฬาสี
สา รับโรง รียน
อนุบาลฯและศนย์
พัฒนา ด็ ล็

20,000

โครง ารคลองสวยนาใส 
ราษฎร์ รัฐ รวมใจ คืน
นาใส ใ คคลอง

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:20:00 นา : 9/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจาย พื่อชดใชคา
สีย าย รือคาสินไ ม
ทดแทน

1,000 12,000

คาใชจาย พื่อ ตรียม
ความพรอมของทองถิ่น
ที่จะรองรับ ารถายโอน
ภาร ิจฯ

10,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ
อบรม

70,000 350,000

โครง าร Big Cleaning 
Day

5,000

โครง าร ขาคายภาษา
อัง ฤษโรง รียนอนุบาล
ทศบาลตาบลบางปลา

20,000

โครง ารแขงขัน ีฬาสี
สา รับโรง รียน
อนุบาลฯและศนย์
พัฒนา ด็ ล็

20,000

โครง ารคลองสวยนาใส 
ราษฎร์ รัฐ รวมใจ คืน
นาใส ใ คคลอง

40,000 40,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:20:00 นา : 10/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
สม ด็จพระ นิษฐาธิราช
จา รมสม ด็จพระ ทพ
รัตนราชสุดา จาฟ้าม า
จั รีสิรินธรฯ สยามบรม
ราช ุมารี

25,000

โครง ารงานประ พณี
รดนาดา ัวผสงอายุ

120,000

โครง ารงานประ พณี
วันขึนปีใ ม

5,000

โครง ารงานประ พณี
วันลอย ระทง

200,000

โครง ารจัด ารแขงขัน
ีฬาชุมชน

200,000

โครง ารจัดทาแผนที่
ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์สิน

30,000

โครง ารชุมชนปลอด
ขยะ (ลด และคัดแย
ขยะจา ตนทางแ ลง
า นิด)

50,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:20:00 นา : 11/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
สม ด็จพระ นิษฐาธิราช
จา รมสม ด็จพระ ทพ
รัตนราชสุดา จาฟ้าม า
จั รีสิรินธรฯ สยามบรม
ราช ุมารี

25,000

โครง ารงานประ พณี
รดนาดา ัวผสงอายุ

120,000

โครง ารงานประ พณี
วันขึนปีใ ม

5,000

โครง ารงานประ พณี
วันลอย ระทง

200,000

โครง ารจัด ารแขงขัน
ีฬาชุมชน

200,000

โครง ารจัดทาแผนที่
ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์สิน

30,000

โครง ารชุมชนปลอด
ขยะ (ลด และคัดแย
ขยะจา ตนทางแ ลง
า นิด)

50,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:20:00 นา : 12/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารตามนโยบาย
ของรัฐบาล งานรัฐพิธี
ตางๆ และงาน ทิดทน
สถาบัน

50,000

โครง าร ทศบาล คลื่อน
ที่

30,000

โครง ารบานทองถิ่น
ไทย ทิดไทองค์ราชัน

50,000

โครง ารบาบัดรั ษา 
ฟื้นฟ และฝึ อาชีพใ
ับผ สพยา สพติด

20,000

โครง ารป้อง ันโรค
ติดตอทาง พศสัมพันธ์ 
และ อดส์

10,000

โครง ารป้อง ันและ
แ ไขปัญ ายา สพติด
ในสถานศึ ษา

25,000

โครง ารป้อง ันและลด
อุบัติ ตุทางถนนในชวง
ทศ าลสาคัญ

20,000

โครง ารฝึ อบรมจัดทา
แผนพัฒนาทองถิ่นและ
แผนชุมชน

20,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:20:00 นา : 13/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารตามนโยบาย
ของรัฐบาล งานรัฐพิธี
ตางๆ และงาน ทิดทน
สถาบัน

50,000

โครง าร ทศบาล คลื่อน
ที่

30,000

โครง ารบานทองถิ่น
ไทย ทิดไทองค์ราชัน

50,000

โครง ารบาบัดรั ษา 
ฟื้นฟ และฝึ อาชีพใ
ับผ สพยา สพติด

20,000

โครง ารป้อง ันโรค
ติดตอทาง พศสัมพันธ์ 
และ อดส์

10,000

โครง ารป้อง ันและ
แ ไขปัญ ายา สพติด
ในสถานศึ ษา

25,000

โครง ารป้อง ันและลด
อุบัติ ตุทางถนนในชวง
ทศ าลสาคัญ

20,000

โครง ารฝึ อบรมจัดทา
แผนพัฒนาทองถิ่นและ
แผนชุมชน

20,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:20:00 นา : 14/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารฝึ อบรมชุด
ปฏิบัติ ารจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจาองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

50,000

โครง ารฝึ อบรมอาชีพ 
พัฒนาฝีมือ และ
ศั ยภาพใ แ
ประชาชน ลุมสตรี 
และผพิ าร

30,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ารทางานของ
ผบริ าร  สมาชิ สภาฯ 
และบุคลา ร

100,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพครและ
บุคลา รทาง ารศึ ษา

50,000

โครง าร พิ่ม
ประสิทธิภาพ ารจัด ็บ
รายได

10,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:20:00 นา : 15/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารฝึ อบรมชุด
ปฏิบัติ ารจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจาองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

50,000

โครง ารฝึ อบรมอาชีพ 
พัฒนาฝีมือ และ
ศั ยภาพใ แ
ประชาชน ลุมสตรี 
และผพิ าร

30,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ารทางานของ
ผบริ าร  สมาชิ สภาฯ 
และบุคลา ร

100,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพครและ
บุคลา รทาง ารศึ ษา

50,000

โครง าร พิ่ม
ประสิทธิภาพ ารจัด ็บ
รายได

10,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:20:00 นา : 16/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารรณรงค์ ควบ
คุม และป้อง ันโรคพิษ
สุนัขบา  ตามโครง าร
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย  จา โรคพิษ
สุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร. สม ด็จพระ จานอง
นาง ธอ จาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ์ อัครราช
ุมารี รมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัตติยราชนารี

48,000

โครง ารรณรงค์
ประ ยัดพลังงานไฟฟ้า
ในครัว รือน

โครง ารรณรงค์และ
แ ไขปัญ ายา สพติด 
(To Be  Number 
One) ทล ระ มอม
ญิงอุบลรัตนราช
ัญญา สิริวัฒนาพรรณ

วดี

63,000

โครง ารวัน ทศบาล 20,100

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:20:00 นา : 17/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารรณรงค์ ควบ
คุม และป้อง ันโรคพิษ
สุนัขบา  ตามโครง าร
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย  จา โรคพิษ
สุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร. สม ด็จพระ จานอง
นาง ธอ จาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ์ อัครราช
ุมารี รมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัตติยราชนารี

48,000

โครง ารรณรงค์
ประ ยัดพลังงานไฟฟ้า
ในครัว รือน

20,000 20,000

โครง ารรณรงค์และ
แ ไขปัญ ายา สพติด 
(To Be  Number 
One) ทล ระ มอม
ญิงอุบลรัตนราช
ัญญา สิริวัฒนาพรรณ

วดี

63,000

โครง ารวัน ทศบาล 20,100

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:20:00 นา : 18/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารศนย์
นันทนา าร พื่อ
ประชาชน ทศบาลตาบล
บางปลา

20,000

โครง ารสง สริม าร
อนุรั ษ์ทรัพยา ร
ธรรมชาติ

โครง ารสง สริม
วัฒนธรรมประ พณีทอง
ถิ่น

15,000

โครง ารสนับสนุนคาใช
จายใน ารบริ ารสถาน
ศึ ษา

2,953,100

โครง ารสอนภาษาตาง
ประ ทศโรง รียน
อนุบาล ทศบาลตาบล
บางปลา

227,000

โครง ารสืบสานพระ
ราชปณิธานสม ด็จยา 
ตานภัยมะ ร็ง ตานม

32,000

โครง ารอบรม ีฬาภาค
ฤดรอน

100,000

โครง ารอบรมผ
ประ อบ ิจ ารที่ ป็น
อันตรายตอสุขภาพ

30,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:20:00 นา : 19/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารศนย์
นันทนา าร พื่อ
ประชาชน ทศบาลตาบล
บางปลา

20,000

โครง ารสง สริม าร
อนุรั ษ์ทรัพยา ร
ธรรมชาติ

10,000 10,000

โครง ารสง สริม
วัฒนธรรมประ พณีทอง
ถิ่น

15,000

โครง ารสนับสนุนคาใช
จายใน ารบริ ารสถาน
ศึ ษา

2,953,100

โครง ารสอนภาษาตาง
ประ ทศโรง รียน
อนุบาล ทศบาลตาบล
บางปลา

227,000

โครง ารสืบสานพระ
ราชปณิธานสม ด็จยา 
ตานภัยมะ ร็ง ตานม

32,000

โครง ารอบรม ีฬาภาค
ฤดรอน

100,000

โครง ารอบรมผ
ประ อบ ิจ ารที่ ป็น
อันตรายตอสุขภาพ

30,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:20:00 นา : 20/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครง ารอบรมใ ความ
ร ารอพยพ นีไฟใน
สถานศึ ษา

20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุ อสราง 10,000 10,000 5,000

วัสดุ าร ษตร 10,000 20,000 20,000 5,000

วัสดุ ีฬา 25,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 300,000 50,000 50,000

วัสดุ ครื่องดับ พลิง 60,000

วัสดุ ครื่องแตง าย 30,000 30,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 10,000 5,000 5,000 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 60,000 2,498,100 20,000 50,000

วัสดุจราจร 50,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น 140,000 200,000 220,000 300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000 5,000 30,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 70,000 150,000 40,000 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ าร
แพทย์

120,000 250,000

วัสดุสานั งาน 170,000 60,000 30,000 10,000

วัสดุสารวจ 15,000

วัสดุอื่น 5,000

ค่าสาธารณูปโภค
คานาประปา คานาบาดาล 250,000 300,000

คาบริ ารโทรศัพท์ 40,000 5,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:20:00 นา : 21/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครง ารอบรมใ ความ
ร ารอพยพ นีไฟใน
สถานศึ ษา

20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุ อสราง 150,000 175,000

วัสดุ าร ษตร 55,000

วัสดุ ีฬา 25,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 80,000 480,000

วัสดุ ครื่องดับ พลิง 60,000

วัสดุ ครื่องแตง าย 60,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 5,000 35,000

วัสดุงานบานงานครัว 2,628,100

วัสดุจราจร 50,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น 20,000 880,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 160,000 215,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 10,000 370,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ าร
แพทย์

370,000

วัสดุสานั งาน 20,000 290,000

วัสดุสารวจ 5,000 20,000

วัสดุอื่น 5,000

ค่าสาธารณูปโภค
คานาประปา คานาบาดาล 10,000 50,000 610,000

คาบริ ารโทรศัพท์ 45,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:20:00 นา : 22/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริ ารไปรษณีย์ 40,000

คาบริ ารสื่อสารและโทร
คมนาคม

200,000

คาไฟฟ้า 400,000 350,000 350,000 150,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ ีฬา

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รือ
อิ ล็ ทรอนิ ส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์สานั งาน

าอีผบริ าร

ครื่องคอมพิว ตอร์ 
สา รับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอขนาดไม
นอย วา 19 นิว)

ครื่องคอมพิว ตอร์ 
สา รับงานสานั งาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
นอย วา 19 นิว)

68,000 17,000

ครื่องคอมพิว ตอร์โนต
บุ  สา รับงานสานั
งาน

32,000 16,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:20:00 นา : 23/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริ ารไปรษณีย์ 40,000

คาบริ ารสื่อสารและโทร
คมนาคม

200,000

คาไฟฟ้า 40,000 150,000 1,440,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ ีฬา

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รือ
อิ ล็ ทรอนิ ส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์สานั งาน

าอีผบริ าร 4,000 4,000

ครื่องคอมพิว ตอร์ 
สา รับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอขนาดไม
นอย วา 19 นิว)

60,000 60,000

ครื่องคอมพิว ตอร์ 
สา รับงานสานั งาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
นอย วา 19 นิว)

85,000

ครื่องคอมพิว ตอร์โนต
บุ  สา รับงานสานั
งาน

48,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:20:00 นา : 24/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครื่องตัด ญา แบบขอ
แข็ง

47,500

ครื่องถาย อ สาร 
ระบบดิจิตอล (ขาว - 
ดา) ความ ร็ว 30 แผน
ตอนาที

105,000

ครื่องทาลาย อ สาร 
แบบตัดตรง ทาลายครัง
ละ 10 แผน

19,300

ครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
มึ พรอมติดตังถัง มึ

พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

ครื่องมัลติมี ดียโปร จค
ตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
5,000 ANSI Lumens

55,800

ครื่องรับสงวิทยุ ชนิด
ประจาที่ ขนาด 10 วัตต์

112,000

ครื่อง ลน DVD รองรับ 
DVD,VCD,MP3,CD,CD
-R

3,500

ครื่องสารองไฟฟ้า  
ขนาด 800  VA

7,500

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:20:00 นา : 25/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครื่องตัด ญา แบบขอ
แข็ง

47,500

ครื่องถาย อ สาร 
ระบบดิจิตอล (ขาว - 
ดา) ความ ร็ว 30 แผน
ตอนาที

105,000

ครื่องทาลาย อ สาร 
แบบตัดตรง ทาลายครัง
ละ 10 แผน

19,300

ครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
มึ พรอมติดตังถัง มึ

พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

ครื่องมัลติมี ดียโปร จค
ตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
5,000 ANSI Lumens

55,800

ครื่องรับสงวิทยุ ชนิด
ประจาที่ ขนาด 10 วัตต์

112,000

ครื่อง ลน DVD รองรับ 
DVD,VCD,MP3,CD,CD
-R

3,500

ครื่องสารองไฟฟ้า  
ขนาด 800  VA

7,500

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:20:00 นา : 26/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครื่องสารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

15,000 2,500

ชุดโตะและ าอี 
(สา รับพนั งาน)

โตะทางาน ล็  (ผ
บริ าร)

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV ขนาด 32 นิว

6,700

มาปรับระดับปรับพนั
พิงได 7 ระดับ

38,000

รถยนต์บรรทุ นา
อ น ประสงค์ ขนาด
ความจุไม ิน 4,000 
ลิตร

2,000,000

ลวิ่งไฟฟ้า ขนาด
มอ ตอร์ไมนอย วา 4.0 
(แรงมา) นา นั ผใชสง
สุดไมนอย วา 150 .

320,000

อุป รณ์ ดินอา าศไร
าร ระแท ค

26,000

อุป รณ์นั่งโย  (แบบขา
ถีบค)

27,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:20:00 นา : 27/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครื่องสารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

7,500 25,000

ชุดโตะและ าอี 
(สา รับพนั งาน)

18,600 18,600

โตะทางาน ล็  (ผ
บริ าร)

7,000 7,000

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV ขนาด 32 นิว

6,700

มาปรับระดับปรับพนั
พิงได 7 ระดับ

38,000

รถยนต์บรรทุ นา
อ น ประสงค์ ขนาด
ความจุไม ิน 4,000 
ลิตร

2,000,000

ลวิ่งไฟฟ้า ขนาด
มอ ตอร์ไมนอย วา 4.0 
(แรงมา) นา นั ผใชสง
สุดไมนอย วา 150 .

320,000

อุป รณ์ ดินอา าศไร
าร ระแท ค

26,000

อุป รณ์นั่งโย  (แบบขา
ถีบค)

27,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:20:00 นา : 28/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

อุป รณ์บริ ารแขน- ัว
ไ ล- นาอ  (แบบดึง
ย ตัว)

30,000

อุป รณ์ย นา นั  
(แบบนอน)

24,000

อุป รณ์ อนปั่นจั รยาน 26,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คา อสรางสิ่งสาธารณป าร

คาชด ชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

โครง าร อสรางอาคาร
ป้อง ันและบรร ทา
สาธารณภัย ทศบาล
ตาบลบางปลา

โครง ารติดตังระบบ
ระจาย สียงแบบไร

สายในชุมชน ขต
ทศบาลตาบลบางปลา

โครง ารปรับปรุงภมิ
ทัศน์ภายใน ขต ทศบาล
ตาบลบางปลา ( อง
ชาง)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
งินอุด นุนรัฐวิสา ิจ

งินอุด นุนสวนราช าร

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:20:00 นา : 29/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

อุป รณ์บริ ารแขน- ัว
ไ ล- นาอ  (แบบดึง
ย ตัว)

30,000

อุป รณ์ย นา นั  
(แบบนอน)

24,000

อุป รณ์ อนปั่นจั รยาน 26,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คา อสรางสิ่งสาธารณป าร

คาชด ชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

100,000 100,000

โครง าร อสรางอาคาร
ป้อง ันและบรร ทา
สาธารณภัย ทศบาล
ตาบลบางปลา

6,000,000 6,000,000

โครง ารติดตังระบบ
ระจาย สียงแบบไร

สายในชุมชน ขต
ทศบาลตาบลบางปลา

1,500,000 1,500,000

โครง ารปรับปรุงภมิ
ทัศน์ภายใน ขต ทศบาล
ตาบลบางปลา ( อง
ชาง)

3,000,000 3,000,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
งินอุด นุนรัฐวิสา ิจ

งินอุด นุนสวนราช าร

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:20:00 นา : 30/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครง าร งินอุด นุน
องค์ ารจัด ารนา สีย 
พื่อ ารดา นิน ิจ รรม
ของระบบบาบัดนา สีย
ขนาด ล็   ทศบาล
ตาบลบางปลา แ งที่ 1 
และแ งที่ 2

904,000

งินอุด นุนสวนราช าร 
(โครง าร งินอุด นุน
สา รับสนับสนุนอา าร
ลางวัน)

3,557,400

รวม 16,142,400 16,943,500 5,763,300 18,533,300 3,762,800 6,785,500 145,000 3,009,900

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:20:00 นา : 31/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครง าร งินอุด นุน
องค์ ารจัด ารนา สีย 
พื่อ ารดา นิน ิจ รรม
ของระบบบาบัดนา สีย
ขนาด ล็   ทศบาล
ตาบลบางปลา แ งที่ 1 
และแ งที่ 2

904,000

งินอุด นุนสวนราช าร 
(โครง าร งินอุด นุน
สา รับสนับสนุนอา าร
ลางวัน)

3,557,400

รวม 16,144,300 70,000 200,000 87,500,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  11:20:00 นา : 32/32


